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Modlil sa za uzdravenie chorej ženy a prosil o trochu peòazí, aby mohol zasýti� hladujúce deti. Keï 
sa už chystal odís�, zbadal pod krížom tašku plnú peòazí. Padol na kolená, poïakoval sa za štedrý 
dar a utekal domov.

Vtedy sa už ku krížu blížil mladý remeselník, ktorý sa išiel pomodli� za š�astný návrat, pretože 
odchádzal za prácou do cudziny. Zároveò s mladíkom dobehol ku krížu aj boháè s policajtom. 
H¾adal zabudnutú tašku. Keïže tašky nikde nebolo, obvinil mladíka, že ju ukradol. Vo chvíli, keï 
chcel policajt mladíka zatknú� a odvies� do väzenia, Ondro zabudol na svoj s¾ub Ježišovi a z kríža 
povedal boháèovi, že jeho tašku má miestny chudák. Mladíka prepustili a Ondro bol š�astný, že 
zabránil nespravodlivosti.

Veèer sa Ježišovi pochválil ako zachránil mladíka pred väzením. Ježiš mu so smútkom v hlase 
odpovedal: "Peniaze chce boháè použi� na ve¾mi špinavý obchod, na ktorý doplatia mnohí èestní 
¾udia. Chudák za ne mohol zaplati� lekára a lieky pre svoju chorú ženu, nachova� a zaodie� svoje 
deti. Teraz sedí vo väzení, jeho žena pozajtra umrie a deti odvedú do sirotinca. Keby bol mladík vo 
väzení, nestihol by svoj turnus na stavbe v zahranièí, pri ktorom sa zrúti lešenie a on zahynie." 
Ondro si uvedomil, že svojím èinom viac ublížil ako pomohol.

Niekedy my ¾udia nedokážeme pochopi� alebo nechceme vidie� vyššie zámery Stvorite¾a a 
snažíme sa ovplyvni� udalosti pod¾a vlastných predstáv a nášho poh¾adu na spravodlivos�. 

V novom roku prajem a vyprosujem všetkým trpezlivos� a dôveru v Božie metódy.

Jozef Kuneš, váš kòaz

14.1.

15.1.

16.1.

17.1.

18.1.

19.1.

20.1.

2. NEDE¼A V CEZROÈNOM OBDOBÍ

14. 1. 2013 - 20. 1. 2013

18.00 - féria

+ Peter Turèan

21.1.

22.1.

23.1.

24.1.

25.1.

26.1.

27.1.

3. NEDE¼A V CEZROÈNOM OBDOBÍ

21. 1. 2013 - 27. 1. 2013

18.00 - Sv. Vincenta, diakona a muè.

18.00 - féria

18.00 - féria

+ Emília a Anton Randa

18.00 - Obrátenie svätého Pavla, apoštola

18.00 - Sv. Františka Saleského, biskupa

+ rodièia Mária a Pavol Ivaniè

+ Mária Košíková a rodièia

7.30 - Svätých Timoteja a Títa, biskupov

+ Júlia Rapèanová

+ rodièia Barlovci, Chabanovci a deti

7.30 - Panny Márie v sobotu

18.00 - Svätého Antona, opáta

+ rodièia Anna a Alexander,
deti a starí rodièia

18.00 - féria

+ Poïakovanie za dožité roky
a prosba o Božie požehnanie

9.00
Za všetkých farníkov

FARSKÉ  OZNAMY

7. 1. 2013 - 13. 1. 2013

7.1.

8.1.

9.1.

10.1.

11.1.

12.1.

13.1.

KRST KRISTA PÁNA

+ rodièia Mária a Július a brat Ján

7.30 - Sobota po Zjavení Pána

18.00 - Streda po Zjavení Pána

Za ženy modliace sa u pani Chabanovej

9.00
Za všetkých farníkov 

Jozef Kuneš, farár

Spravodaj  ODKONICKÝP Spravodaj  ODKONICKÝP

9.00
Za všetkých farníkov
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Na úmysel

+ Zlatica a Jozef Beòa

EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA - Každý štvrtok po sv. omši

Január 2013

28.1.

29.1.

30.1.

31.1.

1.2.

2.2.

3.2.

4. NEDE¼A V CEZROÈNOM OBDOBÍ

28. 1. 2013 - 3. 2. 2013

18.00 - féria

18.00 - féria

18.00 - Svätého Jána Boska, kòaza

Poïakovanie za zdravie
a Božiu pomoc Františkovi

+ Mária Kostúrová, 1. výroèie

7.30 - Obetovanie Pána

+ Milan, rodièia Adela aJozef, Júlia
a Mikuláš, + z rodiny Balkovej

9.00
Za všetkých farníkov

+ Anna a Andrej Gregorèok

18.00 - féria

+ Mária Ivanièová 1. výr.

KRÍŽ ZA DEDINOU

Nech už èlovek prichádza domov do Podkoníc alebo odchádza do 
sveta ktorouko¾vek cestou, víta sa èi lúèi s Pánom na kríži. Mnohí okolo 
neho chodia temer denne, starší sa i prežehnajú a pozdravia Spasite¾a 
krátkou modlitbou. Nasledujúci príbeh sa preto mohol odohra� aj tu.

Jedného dòa sa pri òom zastavil mladý Ondro a oslovil Ježiša: 
"Pane, musel si si vypoèu� množstvo príbehov, prosieb a s�ažností. 
Mohli by sme sa na jeden deò vymeni�?" Ježiš súhlasil, avšak s 
podmienkou, že Ondro nebude zasahova� do nièoho, èo sa bude okolo 
neho dia�.

Ako prvý prišiel ku krížu miestny boháè. Prišiel sa pomodli� za 
úspešný obchod. Zabudol si tam však tašku s peniazmi, ktoré chcel 
investova�. O malú chví¾u prišiel ku krížu zúbožený otec ôsmych detí. 
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MILÍ SPOLUOBÈANIA,

ani sme sa nenazdali a stojíme na prahu nového roka, bilancujeme ten predchádzajúci a 
dávame si ciele na nadchádzajúci rok. Nie všetko sme v tomto roku dosiahli, nie zakaždým sme boli 
úspešní, ale usilovali sme sa o dosiahnutie možného. Preto, milí Podkonièania, za pomoc, dôveru a 
vytrvalos� vám všetkým úprimne ïakujem. A v novom roku 2013 želám:

Nech Boh splní vaše tajné priania, 
anjeli nech vaše cesty chránia 
a problémy nech sa vás stránia.

Nech sa staros� všetka zruší
a nech vládne pokoj v duši.
Èo bolelo nech sa zhojí,
èo tešilo nech sa zdvojí.

Ing. Michal Kukuèka
starosta obce

Aby boli v novom roku
iba slzy š�astia v oku.

Nech vás láska stále hreje, 
nech vám nikdy smutno nie je.
V novom roku nech vám zdravie dobre slúži, 
nech máte vždy, po èom vaše srdce túži.

3) SEPAROVANÝ ODPAD

Vývoz separovaného odpadu-plastov bude v roku 2013 realizovaný v týchto termínoch:
(všetky termíny sú pondelky a v decembri štvrtok)

-mk-

28. január
25. február
25. marec
22. apríl

27. máj
24. jún
22. júl
26. august

23. september
21. október
25. november
19. december

OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE

1) DAÒ Z NEHNUTE¼NOSTÍ

Upozoròujeme obèanov, u ktorých nastala zmena týkajúca sa nehnute¾ností (kúpa, predaj, 
zámena, darovanie, dedenie), že je ich povinnos�ou poda� nové daòové priznanie do konca 
januára 2013.

2) DAÒ ZA PSA

Upozoròujeme všetkých majite¾ov psov, že v obci sa bude robi� nová evidencia psov a ich nové 
èíslovanie. V termíne od 14.1. do 31.1. 2013 je potrebné poda� nové daòové priznanie za každého 
psa. Následne pre vašich štvornohých priate¾ov dostanete nové štítky.

1 1

VIANOÈNÝ STOLNOTENISOVÝ TURNAJ

Ako sa stáva dobrým zvykom, prvá posviatková sobota patrí vianoènému stolnotenisovému 
turnaju. Mnohí z vás vedia, že našu obec reprezentujú v sú�ažiach až tri tímy, preto takýto turnaj je 
vítanou konfrontáciou, kto má v polovici sú�aže najlepšiu formu. Dvanás� hráèov bojovalo najprv v 
dvoch skupinách o najlepšiu pozíciu pred štvr�finálovými a semifinálovými duelmi. 

Vo finále a celému turnaju dominoval Andrej Krá¾, druhý skonèil Pavel Jób a tretí Dušan 
Samuelèík. Turnaj bol zároveò dobrou prípravou na druhú polovicu stolnotenisovej sezóny.

-mk-

ŠPORT

TRADIÈNÝ ŠTEFANSKÝ VOLEJBALOVÝ TURNAJ

Tak ako to už zvykom býva, aj tento rok sa v telocvièni poèas sviatkov odohrával Štefanský 
volejbalový turnaj. Úèas� bola celkom hojná, keïže sa nakoniec zostavili až štyri družstvá. Je to aj 
vïaka tomu, že v dedine volejbalový duch neopadol a zostavilo sa jedno družstvo šiestich dievèat 
(Júlia Homolová, Paulína Homolová, Simona Slobodníková, Nikola Slobodníková, Kristína 
Vajdová, Martina Randová), ktoré všetci podporovali a najviac im fandili. Ostatné družstvá boli 
viacmenej poskladaným výberom po pä� hráèov, za každú ulicu jedno družstvo.

Turnaj sa zaèal príhovorom starostu obce a ako motiváciu nám dal možnos� zabojova� o jeho 
putovný pohár.

Hralo sa systémom každý s každým, takže na konci turnaja sme mali jasného ví�aza. Stalo sa 
ním družstvo, ktoré hralo za Novú ulicu (Lukáš Plachý, Juraj Dávid, Lenka Kostúrová, Júlia 
Homolová, Paulína Homolová) a tým prebrali putovný pohár od minuloroèných ví�azov družstva 
Stred, ktorý skonèil ako druhý. Tretím sa stalo družstvo Hôrka a posledným bola Mládež, ale nikto 
neodchádzal so zvesenou hlavou, pretože všetci sme si dobre zahrali.

Nakoniec sa podávala fantastická kapustnica pri nezvyèajnom posedení v telocvièni na 
lavièkách. Atmosféru nám doplnil spev a hra na heligónke.

Dúfam, že tradícia tohto turnaja u nás nevymizne a každý rok sa zídeme možno aj vo väèšom 
poète.

Lenka Kostúrová
prevzaté z www.NasePodkonice.sk, kde nájdete viac foto
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4) UZNESENIE ÈÍSLO 38 Z 18. ZASADNUTIA OZ V PODKONICIACH, 
    KONANÉHO DÒA 13. DECEMBRA 2012

OBECNÉ ZASTUPITE¼STVO:

VZALO NA VEDOMIE:

1. 

2. diskusné príspevky poslancov

SCHVÁLILO:

POVERILO:

Ing. Michal Kukuèka

starosta obce

kontrolu predchádzajúceho uznesenia

1. Rozpoèet obce na rok 2013

2. Plán kontrolnej èinnosti hlavného kontrolóra na rok 2013

3. Výsledky verejnej obchodnej sú�aže na prenájom Chatového zariadenia Pleše               

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

5. 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

6. VZN è. 4/2012 o urèení miesta a èasu zápisu die�a�a na plnenie povinnej školskej

    dochádzky

7. VZN è. 5/2012 o ovzduší a o  poplatkoch za  zneèistenie ovzdušia na území obce

    Podkonice  

8. VZN è. 6/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady

    a drobné stavebné odpady na rok 2013

9. Harmonogram zasadnutí OZ na I. polrok 2013

10. Vstup obce Podkonice do oblastnej organizácie cestovného ruchu “Región dvoch

    dolín - SLOVENSKO“ a vloženie èlenského príspevku za rok 2012

Starostu obce k podpisu spoloèenskej zmluvy potrebnej pre vznik oblastnej organizácie 

cestovného ruchu “Región dvoch dolín - SLOVENSKO“ a k zastupovaniu obce v jej orgánoch.

pomer
hlasov:

V Podkoniciach, 13.12.2012

OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE

5:1:0

6:0:0

6:0:0

6:0:0

6:0:0

6:0:0

6:0:0

5:0:1

5:0:0

3:0:2

OTVORENIE VIANOÈNÝCH SVIATKOV V PODKONICIACH

Prišla zima. Prituhlo. Strechy dostali biele èiapky, stromy, cesty a chodníky sa zahalili bielymi 
perinami. Zimná idylka. Aj my sme sa zababušili do teplejších kabátov a omotali sme sa vlnenými 
šálmi. Ponáh¾ame sa do roboty a z roboty. Rýchlo zatvoríme za sebou dvere, aby sme nevpustili 
zimu. Lepšie je  sedie� doma v teplúèku. So susedom sa vidíme, len ak odpratáva sneh v rovnaký 
èas ako my. Ani s ostatnými dedinèanmi sa ve¾mi nestretávame, do dediny chodíme len málo. Ani 
do obchodu ve¾mi nie, nakúpime v meste cestou z roboty. Ani autobus už nie je možnos� širokej 
komunikácie, vozíme sa autom, je to komfortnejšie. No proste žijeme sami v sebe a pre seba. 
Akurát v nede¾u po omši sa pred kostolom zastavíme a v hlúèikoch prehodíme zopár slov.

V advente by sme sa mali pripravi� na Vianoce. Ale zase sa venujeme len našim domácnostiam, 
alebo zháòaniu darèekov. Sme upachtení a nervózni. A naše vnútro je uväznené v nás. Viazne 
komunikácia. Chcelo by to nejakú akciu, kde by sme sa stretli, aby dedina ožila a spoloène by sme 
zaèali Vianoce. Èo s tým?

Zamysleli sme sa nieko¾kí susedia (Pa¾o Vráb so švagrom Petrom Houžvom, Peter Barla, Igor 
Styk, Roman Krystoò, Patrik Hlinka). Uvarili sme vianoènú kapustnicu, zvarili vínko a pozvali 
všetkých, èo majú chu� a dobrú vô¾u, aby sa zišli pri vianoènom stromèeku na Novej ulici. Chutná 
kapustnica s klobáskou ulahodila žalúdku, škvarkové pagáèiky od Marty Fodorovej tiež rozihrali 
chu�ové poháriky a vínko pohladilo hrdlo a rozviazalo jazyk. Plápolajúci ohník a praskajúce drevko 
doladilo pohodovú atmosféru. Všetci si boli akosi bližší. Pri stretnutí sa objali, ba aj bozkom sa 
zvítali. A dozvedeli sme sa, kto má èo nové, èi sú zdraví a kto kde bude sviatkova�. A keï Pa¾o 
Majerík zahral na harmonike spolu s Jozefom Kostúrom na gajdách, v každom sa prebudila dobrá 
nálada a rozihrali sa žilky. Veru aj per pazuch sme sa pochytali a spievali koledy a ¾udové pesnièky. 
V duši sa nám rozhoreli plamienky a otvorilo sa nám srdce.

A tak sme otvorili Vianoèné sviatky.
Michal Gula Vráb

prevzaté z www.NasePodkonice.sk, kde nájdete video a viac foto 

PODUJATIA

SPOLOCENSKÁ KRONIKA

60. rokov

Jozef Meško (è.d. 293)
   Jaroslav Turèan (è.d. 80)

55. rokov

Alena Drusková (è.d. 342)
   Milan Jagerský (è.d. 184)

65. rokov

Mária Pavlíková (è.d. 46)
   František Flaška (è.d. 306)
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V PODKONICIACH SÚ ¼UDOVÉ REMESLÁ STÁLE ŽIVÉ

Nie je tajomstvom, že v našej obci máme šikovných ¾udových majstrov. O dvoch z nich sme už 
písali v predchádzajúcich vydaniach Spravodaja ( p. Ladislav Slobodník a p. Jaroslav Kostúr st.).

pre ovce, píš�alky a fujary. Práca ho baví a rád sa v nej zdokona¾uje. Prvý èrpák vyrezal ako 
jedenás�roèný a vyrobil ich už desiatky èi stovky. Remeslu a hre na gajdách a fujare sa nauèil od 
svojho otca, ktorého sme všetci tiež dobre poznali. Jozef na èrpákoch vyrezáva drevene figúrky, 
ktoré znázoròujú výrobu syra, t.j. kde sa syr vyrába, odciedza atï. Výroba zvoncov si zasa vyžaduje 
nielen zruènos�, ale aj dobrý hudobný sluch. Sto zvoncov by malo ma� rovnaký tón, aby ich bolo 
dobre poèu�. Pod¾a slov nášho pána starostu boli Podkonice niekedy salašnícka ve¾moc a 
podkonickí baèovia boli známi po celom regióne Horehronia, Liptova aj Podpo¾ania. V reportáži 
ïalej spomína, že majstrov z Podkoníc poznajú po celom Slovensku a urèite ve¾a domácností v 
Podkoniciach vlastní ich výrobky. 

Veríme, že tradícia ¾udového remesla v Podkoniciach nevymrie a nájdu sa nasledovníci, ktorí v 
nej budú pokraèova�.

Reportáž môžete nájs� na: www.NasePodkonice.sk alebo v programovom archíve na TA3.

VIETE, ŽE ...

Radi by sme dali do pozornosti našim èitate¾om i obèanom 
reportáž odvysielanú dòa 31.12.2012 o 12:45  hod. v televízii TA3 o 
práci ïalšieho podkonického  ¾udového umelca  p. Jozefa Kostúra.

Podkonice boli vyzdvihnuté ako jedna z obcí, v ktorej stále žije 
duch ¾udového remesla, ktoré na Slovensku už pomaly vymiera. 
Ešte aj dnes u nás ¾udoví majstri vyrábajú zvonce, èrpáky, gajdy, èi 
fujary. Jeden z nich, Jozef Kostúr, je zvláštnou výnimkou, pretože sa 
nešpecializuje len na jednu výrobu, ale dokáže zvládnu� takmer 
všetky. Vie hra� na gajdách aj si ich vyrobi�, vyrába èrpáky a zvonce 

-vt-

VEŽOVÉ HODINY

Vežové hodiny so zvonmi patrili odjakživa ku koloritu miest a obcí. Umiestnené na kostolnej èi 
radniènej veži, bývajú dlhé roky našimi tichými spoloèníkmi. Neúprosne odmeriavajú èas ¾uïom, 
mestu a svetu až sa zdá, že starnú rovnako ako my. Pri poh¾ade na vežové hodiny získavame 
nielen pojem o presnom èase, ale nadobúdame aj akúsi istotu a spolupatriènos� ku miestu ich 
umiestnenia, v našom prípade ku kostolu a navyše dotvárajú aj jeho architektonický vzh¾ad. 

V Podkoniciach sú vežové hodiny od nepamäti súèas�ou kostolnej veže, avšak už nejaký „ten 
rôèik“ nie sú funkèné. Možno by mhohí z nás uvítali, keby sa znovu dali do chodu, ukazovali presný 
èas a odbíjali poludnie èi veèernú hodinu. 

Pouvažujme spoloène o možnosti získania prostriedkov na ich obnovu, veï náš kostol, obèan i 
veriaci si to urèite zaslúžia.

-vt-

ROZHOVOR S ...

    Aké duchovné a hodnotové posolstvo by ste odkázali súèasnej mladej generácii?
Mladým? Hádam toto: modlite sa pravidelne, spovedajte sa a chodievajte na sv. omšu a na sv. 

prijímanie teraz, keï máte k tomu všetky možnosti, aby ste si udržali vieru živú a sviežu aj potom, 
keï sa ocitnete v podmienkach ako my tu na Islande.

Sú tu Vianoce a Nový rok. Ako vyzerajú vaše sviatky?
Z jednej strany tak, ako všade inde. Teda, že sa Ježiško narodí a to je rados� preve¾ká. Ale iste 

sa budeme popri tom snaži� dosta� ku všetkým naším farníkom, aj keï naša farnos� zaberá 700 km 
pobrežia a teraz v zime je to istotne aj otázka poèasia, teda. že sv. omša bude, ak sa bude da� 
prejs�, aby sme spoloène s nimi zažili tú neopakovate¾nú atmosféru vianoènej sv. omše.
 

A napokon sa vám, milým Podkonièanom, chcem poïakova� za èas, ktorý sme spolu prežili. 
Prosím o odpustenie, ak som vo¾akomu ublížil hoci aj nechtiac, lebo to sa tiež stáva a popria�, aby 
ste popri iných daroch na Vianoce dostali Božích milostí a požehnania plným priehrštím. A ak by ste 
chceli obèas vedie� o nás viac, kliknite na našu farskú webstránku www.thorlakur.com, vyberte si 
pre vás najzrozumite¾nejší jazyk a veselo klikajte ïalej. Pán Boh Vás požehnaj. Br. Dávid.

Za rozhovor ïakuje Dušan Koctúr.
prevzaté z www.NasePodkonice.sk

DOBRÁ NOVINA 2012

Na Božie narodenie (25.12.2012) sa našimi ulicami ozývali zvuky zvoncov a spevy vianoèných 
kolied. Bol to znak toho, že koledníci Dobrej noviny sa už blížia. Svojimi piesòami a vinšami sme 
ohlasovali radostnú zves� o narodení Ježiša Krista vo vašich rodinách a súèasne sme zbierali dary, 
ktorými Dobrá novina podporuje rozvojové projekty v Afrike.

Do 18. roèníka Dobrej noviny (5. roèníka u nás) sa zapojilo až 20 detí a vytvorili sme tak 4 
skupinky, ktoré zavítali do vašich príbytkov. Ïakujeme za milé privítania, fajné pohostenie a v 
neposlednom rade za vašu štedros�. Tá sa prejavila na vyzbieranej sume, ktorá tento rok èinila 
1222 €.

Ak sme náhodou niekoho nezastihli doma v správny èas a má chu� ešte dodatoène prispie�, 
môže tak urobi� poèas vianoèného obdobia (do 13.1.2013) v našom kostole do pokladnièky 
oznaèenej “Dobrá novina”. Celá vyzbieraná suma bude následne odoslaná do centra Dobrej 
noviny, kde urèite nájde svojho správneho adresáta.

Jaroslav Kostúr
uverejnené aj na www.NasePodkonice.sk, kde nájdete viac foto

PODUJATIA
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VZNIK www.NasePodkonice.sk

Z dôvodu potreby informaèného kanála pre obèanov na úrovni dnešnej uponáh¾anej doby 
vznikla 24.12.2012 nová interaktívna webová stránka www.NasePodkonice.sk aj s rozšírením na 
sociálnych sie�ach. Každý obèan má možnos� sa zaregistrova� a písa� èlánky, témy do fóra, 
vyjadrova� sa v komentároch atï... Registrácia je povinná a nie anonymná, aby sa zabezpeèila 
slušná úroveò. Na stránku by mali prispieva� hlavne:

- zástupcovia obecného úradu a poslanci o obecných veciach
- vedúci inštitúcií a združení o svojej èinnosti
- organizátori podujatí o podujatiach
- športovci a funkcionári o dianí vo svojom športe
- mládež o svojom živote, potrebách a aktivitách
- každý obèan, ktorý chce nieèo touto formou odkáza� alebo sa s nieèím podeli�
- atï.

Prostredníctvom Spravodaja vás budeme pravidelne informova� o aktuálnych zaujímavých 
èlánkoch, ktoré na stránke pribudli poèas uplynulého mesiaca.

Z doterajších príspevkov vyberáme:
17.12.2012 - Vianoce / autor: Dušan Koctúr
19.12.2012 - Podkonice na 1. mieste v sú�aži miest a obcí / Dušan Koctúr
21.12.2012 - Pozdrav z Islandu od br. Dávida Tencera / Dušan Koctúr
23.12.2012 - Protipožiarna prevencia / Juraj Kostúr
24.12.2012 - Vznik a spustenie www.NasePodkonice.sk / Štefan Èeman
24.12.2012 - Podkonická je aj Petra, moderátorka rádia Viva / Dušan Koctúr
24.12.2012 - Betlehemské svetlo / Vladimíra Turèanová
24.12.2012 - Otvorenie vianoèných sviatkov v Podkoniciach / Michal Vráb
25.12.2012 - Dobrá novina 2012 / Jaroslav Kostúr
27.12.2012 - Tradièný Štefanský volejbalový turnaj / Lenka Kostúrová
30.12.2012 - Otvorenie sezóny Pleše 2012/2013 / Michal Vráb
31.12.2012 - Bežkárska stopa na Plešiach / Michal Vráb
31.12.2012 - V Podkoniciach sú ¾udové remeslá stále živé / Dušan Koctúr
06.01.2013 - Farské oznamy 7. - 13.1.2013 / Jozef Kuneš
06.01.2013 - Podkonice na Tri krále / Dušan Koctúr

Nové témy vo fóre:
Audio/video záznam zo zastupite¾stiev

Team NasePodkonice.sk
(Štefan Èeman, Lenka Leštáková, Michal Vráb, Dušan Koctúr a Jaroslav Kostúr)
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ROZHOVOR S ...

POZDRAV Z ISLANDU OD BRATA DÁVIDA TENCERA

Oslovil som nášho bývalého pána farára, Dávida Tencera. 
Mnohí  možno ani netušia, kam ho poslanie duchovného brata 
zavialo a to niekedy až doslova, ako vidno na fotografiách. 
Napísal som mu a on  ochotne a rád bleskurýchle reagoval. 
Urobil i sme krátky rozhovor pre nový živý web 
www.nasepodkonice.sk priamo z ostrova Island.

Ktoré osoby Vás v Podkoniciach ovplyvnili alebo nejakým 
spôsobom na nich rád spomínate?

To sa neodvážim poveda�, lebo sa to ani nedá, to by som 
musel všetkých Valentovcov, Kostúrovcov, Koctúrovcov, 
Homolovcov, Bobákovcov, Chabanovcov, Barlovcov, 
Stykovcov, Krétikovcov, Turèanovcov, Flaškovcov… no 
všetkých vymenova�, lebo si na Podkonice vždy len v dobrom 
spomínam.

Ako by ste porovnali život na Islande a v Slovenskej 
dedine ako sú Podkonice?

To je neporovnate¾né. Už napríklad len ten fakt, že 
Podkonice by tu boli pomerne ve¾kým mestom, jednoducho je 
to všetko iné, ¾udia, mentalita, charakter krajiny, poèasie. Len 
Pán Boh je ten istý.

Trocha som študoval na internete o Islande a dozvedel 
som sa, že pod¾a údajov z roku 2009 na Islande žilo 9 625 
rímskych katolíkov (cca 3 % obyvate¾stva). Zdá sa, že je to 
multikultúrna krajina, rôzne náboženstvá a zvyky. Aký je 
tam duchovný život bežného èloveka, katolíka?

Pravdou je, že hoci sa tu nájdu všetky národy a všetky 
náboženstvá, 90 percent Islanïanov sa hlási k Islandskej 
národnej luteránskej cirkvi (oni nemajú radi oznaèenie 
protestanti alebo evanjelici). Katolíci sú tu konfrontovaní s 
doslovným významom slova “catholicos”, t.j. “univerzálny”, 
lebo sme tu zo všetkých kútov sveta, ale to èo nás spája, je 
naša viera.

Èo by ste odporuèili slovenskému turistovi vidie� a 
nenecha� si újs� na Islande, v krajine vikingov?

Samozrejme by mal vidie� to, èím je Island zvláštny, teda 
sopky, gejzíry, horúce pramene, ¾adovce, tulene, ve¾ryby a 
soby a katolík by si mal pred výjazdom aj obzrie� webstránku 
našej diecézy www.catholica.is, lebo katolícke kostoly nie sú 
samozrejmos�ou na každej dedine, ale sú zhruba 300-400 km 
od seba a sv. omša nebýva v nich denne, aby si potom 
nevyèítali, že: ”nebol som v kostole….”.
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ŠKOLA K OBCI PATRÍ ALEBO VÝHODY MÁLOTRIEDOK

Odkedy vznikli „¾udové“ školy sú neodmyslite¾nou súèas�ou života na dedine. Patria k nej ako 
kostol, fara, pošta, krèma, obchod, kultúrny dom, obecný úrad. Majú svoje opodstatnenie aj v dobe 
infoveku a internetu. 

Chceme vychováva� nových obèanov, ktorí sa budú aktívne podie¾a� na dianí v obci? Chceme, 
aby si die�a odmala privykalo v rámci svojich možností zúèastòova� sa na spoloèenskom, 
kultúrnom, športovom živote vo svojom rodisku? Ak bude die�a od svojich šiestich rokov dochádza� 
do školy mimo územia svojho bydliska, nevytvorí si, nezíska a neupevní si vz�ah k dedine, v ktorej 
žije spolu so svojimi rodièmi, súrodencami, starými rodièmi, tetami a strýcami. Nebude sa v dedine 
realizova�. V skutoènosti bude ži� v meste a do svojho trvalého bydliska bude chodi� len prespáva�. 
Samozrejme nemusí to by� stopercentná pravda, ale je to pomerne pravdepodobná skutoènos�.

Dnešná spoloènos� je nastavená na konzum, komerciu, peniaze a výkon. Ale je to skutoène ten 
najlepší model pre malé die�a? V škole rodinného typu sa stretávajú deti rôzneho veku. Nauèia sa , 
že : 1. mladším mám pomáha�

2. slabším sa nemám vysmieva�
3. snažím sa do�ahova� na tých najlepších
4. starších si vážim preto , èo urobili, kým vládali 
5. snažím sa pracova� ako najlepšie viem
6. chránim prírodu, aby tu zostali kvety a zvieratá a voda a vzduch aj pre tých, ktorí 

prídu po nás
7. starám sa o svoje zdravie fyzické aj psychické, aby zo mòa vyrástol múdry a dobrý 

Slovák a Slovenka
8. snažím sa plni� si svoje povinnosti, dodržiava� školský poriadok a pravidlá v 

skupine, lebo slušnos� sa oceòuje

Keï odchádzajú deti na konci štvrtého roèníka na „meštianske“ školy t.j. na nižšie sekundárne 
vzdelávanie, sú už omnoho staršie, zrelšie a odolnejšie ako v šiestich rokoch na zaèiatku povinnej 
školskej dochádzky a s novým prostredím sa už vyrovnávajú ove¾a lepšie.

Málotriedka lepšie pripraví na život. Deti pracujú v skupinách, sú nútené navzájom si pomáha� 
a zároveò viac sa spolieha� sami na seba. Uèite¾ pracuje s jednou skupinou žiakov a ostatní žiaci 
musia pracova� samostatne. Die�a sa postupne nauèí sústredi� sa len na svoju prácu, poda� èo 
najlepší výkon, bez toho, aby ho k tomu stále niekto vyzýval, motivoval a neustále kontroloval.

Málotriedka je výhodná pre die�a mimoriadne nadané, ale aj pre die�a so zníženými 
schopnos�ami. Uèite¾ na malej škole má možnos� skutoène individuálne sa venova� každému 
žiakovi zvláš�. Najviac sa to prejavuje u prvákov, u ktorých sú ve¾ké vývinové rozdiely, potrebujú  
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA

OZNAMY

Pozývame všetkých rodièov a priate¾ov školy na deò otvorených dverí, ktorý sa uskutoèní v 
utorok 15.1.2013. Príïte sa pozrie� ako trávime èas v škole a v školskom klube.

Pozývame rodièov predškolákov a budúcich prvákov na zápis do 1. roèníka šk. roku 
2013/2014, ktorý sa uskutoèní dòa 24.1.2013 a 5.2.2013 od 16:00 do 18:00 v budove Základnej 
školy v Podkoniciach.

Tešia sa na Vás pani uèite¾ky Zuzana Dobríková a Mária Turèanová

    sa cíti� bezpeène a sú ešte výrazne egocentrické. Poèas akejko¾vek hodiny sa prváèik dostane 
na rad a k slovu nieko¾kokrát, nemôže sa „skrýva� za nikoho“, uèite¾ ho má stále na oèiach, dostáva 
okamžitú spätnú väzbu vyuèovaciu aj výchovnú. Nízky poèet žiakov mu umožòuje 
bezprostredne zisti� pochopenie uèiva a okamžite sa vráti� k tým žiakom, ktorí preberané javy 
nepochopili na prvý raz, zisti�, v èom majú žiaci problém a okamžite reagova� a korigova�, 
docvièova�, upevòova�. Pri skúšaní môže ís� uèite¾ do podstaty a håbky javov a súvislostí a nielen 
predpoklada� pochopenie prebranej látky.

Málotriedka rozvíja komunikaèné zruènosti. Deti hovoria èastejšie. Komunikácia medzi 
de�mi a dospelými je prirodzená a otvorená, všetci sa medzi sebou poznajú, na väèšine škôl vládne 
príjemná rodinná atmosféra. Práca na málotriednej škole zahàòa mnoho prvkov alternatívnej 
pedagogiky (základy behu na lyžiach, základy tenisu, hos� mesiaca -stretnutia so zaujímavými 
¾uïmi z Podkoníc, poznávanie okolia Podkoníc s èlenmi urbára, neformálna pomoc pri 
organizovaní plaveckého výcviku zo strany starostu a farára obce, vychádzky do blízkeho okolia 
spojené s èistením prírody, koledovanie detí v inštitúciách na území obce, rôzne remeselné 
techniky batikovanie, práca s hlinou, haèkovanie, pletenie z papiera, peèenie perníkov, chleba, 
vianoèných oplátok, nácvik a spev podkonických pesnièiek a kolied...). Tieto prvky pedagogiky sú 
zamerané na celkový rozvoj die�a�a .

Málotriedka už dávno nevyhnutne pracuje s dnešným pedagogickým trendom skupinového 
alebo tímového vyuèovania. Žiaci sú prirodzene v triede rozdelení pod¾a veku fyzického, ale aj 
mentálneho. Napr. die�a môže èíta� s vyšším roèníkom a to isté die�a na matematike môže 
pracova� s nižším roèníkom. Táto forma vyuèovania kladie na uèite¾a nemalé nároky na 
organizáciu pedagogickej práce vo výchovno - vzdelávacom procese, na individualizáciu výuky a 
prestupnos� uèiva v jednotlivých roèníkoch, evidenciu výsledkov jednotlivých žiakov, nie celej 
triedy.

 Málotriedka umožòuje de�om lepšiu adaptáciu na školu .Budovu školy deti poznajú, vedia sa v 
nej orientova�, prváci nemajú strach samostatne sa po škole pohybova�, poznajú staršie deti zo 
školy, zamestnancov školy. Pán profesor Matìjèek jasne a struène vyjadril svoj názor k tejto téme: 
“Èo potrebuje malé die�a? Ve¾a vecí, ale zo všetkého vari najviac istotu vo vz�ahoch ku svojim 
¾uïom“ (Matìjèek 1995, s.9).

Staré múdre príslovie hovorí: „Múdry rodiè dá svojmu die�a�u korene a krídla.“ Doprajme ich 
našim de�om.

Absolventka málotriedky a vychovávate¾ka - uèite¾ka na málotriedke Mgr. Mária Turèanová
Vychádzala som z internetového zdroja Mgr. Svìtlany Vackovej, ktorý mi doruèila Ing. Mária 

Zátrochová - predseda Rady školy pri ZŠ s MŠ Podkonice.
     

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
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