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MILÍ SPOLUOBÈANIA, 

hovorí sa, že opakovanie je matkou múdrosti, a preto  sa opakovane musím zaobera� témou, ktorá 
sa týka vo¾ne sa pohybujúcich psov po našej dedine. Už pomaly nie je dòa, keï by sa niekto 
nes�ažoval na tento problém. Upozoròujem majite¾ov psov, že naozaj neobstojí argument, že môj pes 
nikomu neublíži. Odpoviem totiž otázkou. Dokedy? A viete mi to zaruèi�? Deti v našej škôlke nechodia 
von mimo areál školského dvora, lebo sa boja psov. Malé die�a vidiac psa reaguje skratovo, buï 
zostane stá� na mieste ako prikované, alebo sa v strese rozbehne nevediac kde. Po ulici ide po jednej 
strane auto, po druhej pes. Dve uèite¾ky majú osem detí. Chceme losova�, ktoré die�a chytia a ktoré 
nie? Majitelia psov si musia uvedomi�, že sú medzi nami ¾udia, ktorí sa jednoducho psov boja a pohyb 
týchto zvierat ich  obmedzuje. Je to otázka bezpeènosti, tolerancie a oh¾aduplnosti.

Druhým problémom je využívanie verejných priestranstiev niektorými našimi spoluobèanmi, 
ktorí pravidelne „parkujú“ na cestách, chodníkoch alebo ich založili drevom èi iným materiálom. Nútia 
tak všetkých ostatných ku slalomu pomedzi autá èi prechodom cez cestu. Je len otázkou èasu, kým 
niekto nevybehne spoza odparkovaného auta.... Znovu je to otázkou bezpeènosti a oh¾aduplnosti. 
Verím, že sme nato¾ko múdri, predvídaví, chápaví, zodpovední a uvedené problémy sa nám podarí 
odstráni�.

Prežívame adventné obdobie, èas príprav na najkrajšie sviatky v roku, na Vianoce. Prajem vám 
všetkým, aby vás oèakávané Jezuliatko obdarilo tým, èo Ono samé je. Láskou, pokojom a š�astím.

PREÈO AKO DIE�A?

Keï sa raz Alfonz Albuquerque, dobyvate¾ Indie, dostal so svojou flotilou do ve¾kej morskej búrky, 
zobral na ruky die�a, ktoré bolo na lodi, pozdvihol ho k nebu a nahlas sa modlil: „Bože, sme hriešnici a 
zasluhujeme si smr�, ale toto die�a je nevinné. Pre neho odpus� nám, vinníkom!“ Búrka ustala a flotila 
bola zachránená.

Ve¾kou vecou pre nás, kres�anov, je to, že odkedy sa Boží Syn stal èlovekom, môžeme zo zeme 
predklada� Nebeskému Otcovi nie hocijaké die�a, ale Božie Die�a, najsvätejšiu a najnevinnejšiu bytos� 
neba i zeme.

Èas adventu a Vianoc opätovne ponúka každému príležitos� prija� do života Ježiša a pozdvihnú� 
ho ponad všetky svoje takzvané životné istoty èi obavy, strachy alebo hriechy a slabosti.

Jeho osud má každý vo svojich rukách. Prajem všetkým, aby ho mali aj vo svojom náruèí. 

Michal Kukuèka, starosta obce

Jozef Kuneš, farár

www.podkonice.sk

Spravodaj
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1) UZNESENIE ÈÍSLO 29 Z MIMORIADNEHO ZASADNUTIA OZ V PODKONICIACH, 
KONANÉHO DÒA 24. NOVEMBRA 2011

OBECNÉ ZASTUPITE¼STVO:

Vyhodnotilo cenové ponuky na prenájom Pohostinstva na Hrbe a urèilo nasledovné poradie 

záujemcov:

1. Ing. Marián ¼alík, Banská Bystrica

2. Nera S spol. s r.o., Podkonice

3. Marta Kaliská, Banská Bystrica

Schválilo:

1. Prenaja� Pohostinstvo na Hrbe Ing. Mariánovi ¼alíkovi

2. Prenaja� byt v ZŠ s MŠ Podkonice p. Jane Drkošovej

Vzalo na vedomie:

Schválilo:

Ing. Michal Kukuèka

starosta obce

- diskusné príspevky

- požiada� Ing. Petra Slobodníka s manželkou Katarínou Podkonice è. 322 o doplnenie 

cenovej ponuky na prenájom pozemku

- preskúma� možnosti zavedenia evidencie pamätihodností obce

- upozorni� majite¾ov psov na zvýšený výskyt vo¾ne pohybujúcich sa psov v obci

- upozorni� vlastníkov motorových vozidiel a tak zamedzi� parkovaniu na verejných

priestranstvách (chodníkoch, cestách)

pomer
hlasov:

V Podkoniciach, 25.11.2011

5:0:0

4:1:0

OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE

December 2011

2) PREVÁDZKOVANIE POŠTY PARTNER

H¾adá sa záujemca na prevádzkovanie pošty partner v našej obci. Bližšie informácie dostanete 
na obecnom úrade.

-mk-
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA

DEBNÁRÈINA JE KRÁSNE REMESLO

Naša rázovitá obec je bohatá na pastierske tradície, zvyky, obyèaje, ¾udové piesne a žije tu ve¾a 
zaujímavých ¾udí. Preto sme si pozvali do našich priestorov majstra p. Ladislava Slobodníka. 
Oslovila nás zá¾uba, koníèek, ktorému sa venuje, dotýka sa uchovávania starého ¾udového 
remesla pastierskej debnárèiny. Vážime si, že si našiel èas pre naše deti a ve¾mi zaujímavo im 
porozprával, èomu sa venuje. Okrem iného zdôraznil, že debnárèina je krásne remeslo, je v nej ve¾a 
matematiky a geometrie.

Vôòa dreva a krásne výrobky z neho nás oslovili. Dozvedeli sme sa, že drevo sa musí suši�, aké 
drevo je vhodné, že drevo sa nereže, ale štiepa. Podstatou debnárskej výroby je skladanie stien 
nádoby z plochých driev - dýh, dúžok, ktoré zapadajú do žliabka v dne a tak p. Slobodník prešiel od 
teórie k praxi.

Každé die�a dostalo do ruky drevo, samozrejme opracované a oznaèené èíslom. Naši malí uèni 
potom prichádzali a postupne pod¾a èísiel poskladali nádobu, obzerali nástroje pri zhotovovaní. 
Netrvalo dlho a vzápätí sa zaèali deti hlási�, že by výrobok z dreva chceli ma� doma. Výsledkom 
práce debnárov boli dbenky, šochtáre, putne, kade, sudy na vozenie vína, šaflíky.

Spontánne prejavovali rados� zo stretnutia a zaèali sníva�, èo všetko by chceli ma� z dreva. 
Dievèatá z 1. roèníka Simonka Turèanová, Barborka Hrušková, Tánièka Barlová mali pripravené 
otázky a poprosili, èi by im pán majster nieèo pekné nevyrobil. Atmosféra bola výborná, deti mali zo 
zážitkového uèenia rados�.

Ujo Laco nám prezradil, že zhotovuje drevený salaš s oveèkami, ktorý aj vystaví v našej dedine, 
takže sa máme na èo teši�. Deti si zaspievali ¾udové pesnièky. Prínosom boli aj publikácie od 
Vojtecha Majlinga „ A ja som z Podkoníc debnár“ a „Tradièné remeslá a ich majstri“.

Dozvedeli sme sa, že výrobky pána Slobodníka zdobia viaceré expozície skanzenov a múzeí  
na Slovensku i v zahranièí. Je to ve¾mi dobré, že medzi nami žijú ¾udia, ktorí zachovávajú tradície. 
Vážime si ich a niekedy ani nevieme, ako obohacujú naše krásne Slovensko. Odovzdávajú svoje 
posolstvo aj mladej generácii. 

Nech naše deti budú robi� èoko¾vek, prajeme im, aby svoju prácu robili poctivo a aby do nej 
vložili kus svojho srdca tak, ako to robí náš rodák p. Ladislav Slobodník.

uèite¾ky MŠ
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KULTÚRA

December 2011

OSLAVA JUBILANTOV

Dòa 13. októbra 2011 sme si v našej obci už tradiène uctili okrúhle životné jubileá našich 
starších spoluobèanov pri slávnostnom posedení organizovanom obecným úradom.

Príjemnú atmosféru v priestoroch Kres�anského domu podporilo aj vystúpenie žiakov ZŠ s MŠ v 
Podkoniciach a taktiež aj dobrá nálada pri harmonike v podaní prítomných jubilujúcich majstrov 
hudobníkov.

Ešte raz srdeène gratulujeme a želáme ve¾a zdravia a síl do ïalších rokov.
Nech máme vždy na mysli, že úcta a oh¾aduplnos� k starším, ktorí sú pre nás vzorom, sú 

prejavom našej vïaky a schopnosti vždy èerpa� z ich životnej skúsenosti a múdrosti.
  

-vt-
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OPUSTILI NÁS Jozef Oèenáš (è.d. 90) - 68 rokov
Helena Styková (è.d. 256) - 69 rokov

POÏAKOVANIE

Aj touto cestou sa chceme poïakova� vám drahí rodáci za spontánny prejav spolusúcitu v 
našom obrovskom žiali, za slová útechy, za prejavy sústrasti, za vaše myšlienky v modlitbách, 
kvetinové dary, za vašu osobnú úèas�, pánu starostovi za nádherný príhovor, za všetko, pri 
dôstojnej a dojímavej rozlúèke s pani uèite¾kou, našou milovanou mamièkou Boženou 
Pikulovou .

S ve¾kou vïakou
Smútiaca rodina

SPOLOCENSKÁ KRONIKA

55. rokov

Ján-Ivan Barla (è.d. 329)
   Juraj Barla (è.d. 341)
      ¼ubomír Ivaniè (è.d. 254)

PODUJATIA

DOBRÁ NOVINA - 17. ROÈNÍK

S vianoèným obdobím prichádza ïalšia Dobrá novina do našich domovov, aby sme mohli ešte 
hlbšie preži� narodenie Pána. Táto akcia jednak podporuje aktivity nášho farského a obecného 
spoloèenstva a takisto nám pomáha uvedomi� si, že sú krajiny v ktorých sa deti majú omnoho 
horšie ako naše deti, krajiny v ktorých musia denne bojova� o prežitie.

Deti, sprevádzané staršími a dospelými kamarátmi, robia poèas koledovania zbierku, z ktorej 
Dobrá novina podporuje rozvojové projekty v afrických krajinách. Naša pomoc bude tento rok 
podporova� predovšetkým prácu Cirkvi v Južnom Sudáne. Ako jedna z mála stála Katolícka cirkev 
pri �ažko skúšaných ¾uïoch Južného Sudánu poèas dlhého obdobia obèianskej vojny a chce by� pri 
nich aj v èase výstavby a budovania nového štátu a novej spoloènosti. Konkrétny popis 
podporovaných projektov sa môžete dozvedie� aj z „Dobrých novín Dobrej noviny“, ktoré vám 
onedlho doruèíme do vašich schránok.

Chcem poprosi� rodièov detí, ktoré by sa chceli pripoji� k podkonickým koledníkom, aby ich v 
tom podporili. Nauèi� sa pár viet do krátkeho pásma nezaberie ve¾a èasu a samotné koledovanie sa 
dá zvládnu� za necelý deò. Navštívi� jednotlivé príbytky má zvláš� vo vianoènom období 
neopakovate¾né èaro, èo môže obohati� každého koledníka, ako aj èlenov domácností. Preto 
neváhajte a pridajte sa k nám už poèas skúšok, ktoré budú po nede¾ných sv. omšiach.

O presnom èase putovania koledníkov ulicami Podkoníc 
budete vèas informovaní, 

Tešíme sa na vás vo vianoènom èase!
-jk-

preto pozorne poèúvajte obecné a 
farské oznamy.
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Havária lietadla. Pošlú tam vyšetrova� dvoch policajtov. Prídu na miesto, obzerajú si trosky. 
Prvý sa ozve: "No páni, myslím že mu odpadla vrtu¾a."
Druhý na to: "Ale netrep, však to je prúdové lietadlo." 
A ten prvý to uzavrie:
"Potom je to jasné, vypli prúd."

S�ažuje sa blondínka blondínke:
- Predstav si! Vèera bol 2 hodiny výpadok elektrického prúdu a ja som ostala zaseknutá vo 
vý�ahu!
- Vidíš! A ja som ostala stá� 3 hodiny na pohyblivých schodoch!

Sedí hájnik v krème a podchví¾ou sa postaví od pohárika, príde k dverám a na plné hrdlo zakrièí 
smerom k lesu:
"Zeleným navrch, zeleným navrch!"
Keï sa to už opakuje asi po desiaty raz, pýta sa ho sused:
"Môžeš mi poveda�, preèo stále voláš do lesa zeleným navrch? "
"Mám totiž v lese na brigáde policajtov a oni mi sadia v škôlke stromèeky."

Stroskotajú tri blondínky na ostrove. Po dlhšom èase chytia zlatú rybku.
Rybka im s¾úbi, že ak ju pustia tak im splní tri želania. Prvá hovorí: 
"Chcem by� 10 krát múdrejšia."
Lusk. Stalo sa! Blondínka si postavila loï a odišla.
Druhá hovorí: "Chcem by� 100 krát múdrejšia."
Lusk. Stalo sa! Postavila si plachetnicu a odišla.
Tretia hovorí: "Chcem by� múdra ako muž."
Lusk. Stalo sa! A odišla z ostrova po moste.

„Že sa nehanbíte“,  krièí pán Trieska na údržbára,  „pýta� si za hodinu práce tristo korún! Veï 
to¾ko neberie ani inžinier“.
„Viem“,  odvetí údržbár,  „veï preto som ani nešiel študova� vysokú školu“!

Sudca sa spytuje cigáòa:
 Preèo ste zobrali tú peòaženku? Veï vám muselo by� jasné, že nie je vaša.
 Pán sudca, je pravda, peòaženka bola cudzia, ale peniaze sa mi zdali by� akési povedomé. 

Príde mama domov z kostola a hovorí svojim de�om: Ja už do toho kostola
nepôjdem, kázeò o nièom, farár o nièom, celá omša o nièom. A na to jej deti
povedia: Èo by si mama chcela za korunu...?

Preèo Záhoráci vkladajú do chladnièky aj prázdne f¾aše?
Keby náhodou prišiel na návštevu niekto, kto nepije.

Akú prídavnú dopravnú znaèku majú záhoráci pred vjazdom do kruhového objazdu? 
Max. 15 min.

- To je ale riadne škaredá nevesta.
- No dovo¾te, to je moja dcéra!
- Prepáète, nevedel som, že ste jej otec.
- No dovo¾te, ja som jej matka!

OKIENKO HUMORU

-kj-
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FUTBAL - I. TRIEDA

Ako sme už informovali, naše futbalové mužstvo po postupe hrá v I. triede okresného 
majstrovstva a som rád, že môžem konštatova�, že sa ako nováèik v tejto sú�aži nestratilo. 
Prezentovali sme sa dobrým futbalom a výsledky hlavne v domácom prostredí sú ve¾mi dobré, keï 
sme až v poslednom kole stratili domácu neporazite¾nos�. Verím, že v jarnej èasti sezóny budeme 
ešte úspešnejší a budeme prináša� rados� našim fanúšikom. 

Prinášame preh¾ad výsledkov nášho tímu a tabu¾ku po jesennej èasti.

Tatran Harmanec : Tatran Podkonice 7 : 1

Tatran Podkonice : Mier Mýto pod Ïumbierom 1 : 1

ŠK Sokol FO Staré Hory : Tatran Podkonice 3 : 1

Tatran Podkonice : ŠK Hronec 3 : 2

Mlados� Luèatín : Tatran Podkonice 1 : 2

Tatran Podkonice : Partizán Dolná Lehota 2 : 0

Sokol Braväcovo : Tatran Podkonice 3 : 0

Tatran Podkonice : ŠK OPL Poniky 1 : 1

ŠK He¾pa : Tatran Podkonice 3 : 2

FK 1928 Jasenie : Tatran Podkonice 5 : 0

Tatran Podkonice : Partizán Osrblie 2 : 1

Družstevník Baláže : Tatran Podkonice 3 : 2

Tatran Podkonice : Tatran Èierny Balog 0 : 1

-mk-

ŠPORT

1. Hronec 27

2. Jasenie 26

3. Mýto pod Ïumbierom 25

4. Èierny Balog 24

5. Osrblie 24

6. Braväcovo 23

7. Poniky 22

8. Staré Hory 22

9. Luèatín 17

10. PODKONICE 14

11. Harmanec 12

12. He¾pa 11

13. Baláže 10

14. Dolná Lehota 4

poradie mužstvo body

Tabu¾ka po 13. kole sú�aže



12.12.

13.12.

14.12.

15.12.

16.12.

17.12.

18.12.

4. ADVENTNÁ NEDE¼A

12. 12. 2011 - 18. 12. 2011

18.00 - Sv. Lucie, panny a muèenice 

+ rodièia Anna a Martin Ivaniè

19.12.

20.12.

21.12.

22.12.

23.12.

24.12.

25.12.

NARODENIE PÁNA

19. 12. 2011 - 25. 12. 2011

18.00 - féria

18.00 - Sv. Petra Kanízia, kòaza

18.00 - Sv. Jána z Kríža, kòaza

+ Mária a Martin Oèenáš a syn Vladimír 

18.00 - Sv. Jána Kentského, kòaza

+ Mária a Michal Bobák
a Mária Palúchová

18.00 - féria

+ rodièia Anna a Viliam Valent
a syn Drahoslav

+ st. rodièia a deti

7.30 - féria

+ Anna Slobodníková

+ Vladimír Šípka a zosnulí z rodiny

9.00 - 11.30 Spoloèná sv. spoveï

7.30 - féria / + Ján Šípka

18.00 - féria

+ Boris a František Bobák

18.00 - féria

+ Anna a Štefan Valent

9.00
Za všetkých farníkov

FARSKÉ  OZNAMY

5. 12. 2011 - 11. 12. 2011

5.12.

6.12.

7.12.

8.12.

9.12.

10.12.

11.12.

18.00 - Nepoškvrnené poèatie P. Márie 

18.00 - féria

+ Vladimír Valent a rodièia

3. ADVENTNÁ NEDE¼A

+ rodièia Filoména a Anton Káèer,
syn Jarolín a dcéra Anastázia

7.30 - féria

18.00 - Sv. Ambróza, biskupa

+ Ján Flaška

18.00 - Sv. Mikuláša, biskupa 

+ rodièia Anna a Pavel Vráb,
deti a vnúèatá

Za všetkých farníkov

9.00
Za všetkých farníkov

Jozef Kuneš, farár

26.12.

27.12.

28.12.

29.12.

30.12.

31.12.

1.1.

PANNY MÁRIE BOHORODIÈKY 

26. 12. 2011 - 1. 1. 2012

18.00 - Sv. Jána, apoštola a evanjelistu 

18.00 - Sv. Neviniatok, muèeníkov

18.00 - Sv. rodiny Ježiša, Márie a Jozefa 

+ Anna a Ján Oravec

18.00 - Sv. Tomáša Becketa, biskupa

+ rodièia Angela a Štefan Gregorèok,
dcéra a syn

+ Mária a Ondrej Kostúrik
a dcéra Helena

10.00
Za všetkých farníkov

16.00 - Svätého Silvestra I., pápeža

+ Otília a Anton Ivaniè,
Mária a Pavol Ivaniè

Poïakovanie a prosba o Božiu pomoc
pre rodiny Petra a Matúša
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0.00 - Na úmysel
10.00 - Za všetkých farníkov

9.00 - Sv. Štefana, prvého muèeníka

Na úmysel
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