
MILÍ SPOLUOBÈANIA,

pred pár dòami sme prežili v našej obci veternú smrš�, následkami ktorej bol postihnutý snáï 
každý dvor èi rodina. Všetci sme si uvedomili, akí sme krehkí voèi besnejúcim živlom, akí sme 
bezmocní proti prírode. Ale napriek tomu alebo možno práve vïaka tomu som pocítil, že sa stali dva 
zázraky. Prvým je skutoènos�, že sa nikomu neudiala ujma na zdraví. Veï padali stromy, vo 
vzduchu lietali kusy plechu, škridle èi sklo a nikto nebol zranený. To považujem za prvý zázrak. 
Druhým zázrakom bola takmer hmatate¾ná spolupatriènos�. Nikoho nezaujímali vlastné menšie 
škody, najdôležitejšia bola pomoc pre tých, ktorí boli postihnutí najviac. Mnohí odložili práce na 
vlastnom humne a pripojili sa k susedovi, ktorý bol živlom zasiahnutý viac. A všetci sa skutoène 
zaujímali v rozhovoroch viac o druhých, než by sa sami žalovali, èo sa im stalo. Vïaka tejto 
spolupatriènosti sa urèite podarilo zabráni� ešte väèším škodám, ale dôležitejšie je prejavenie 
¾udskosti a obetavosti v prospech blížnych. Pre mòa druhý zázrak.

Aj zmyslom Ve¾kej Noci je obeta, ktorá nám pripomína, èo bol Boh schopný urobi� pre èloveka. 
Krásne prežitie sviatkov všetkým praje

Ing. Michal Kukuèka, starosta obce

www.podkonice.sk
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ÈAS SA KRÁTI!

V noci z 30. na 31. marca tohto roku sa mení èas. O 2. hod. stredoeurópskeho èasu posúvame 
hodiny na 3. hod. letného èasu. Èas sa teda kráti o jednu hodinu. Zaiste nie som sám, ktorý si 
povzdychne: „No èo už, spíme o hodinu menej“. Jesenný posun èasu o hodinu dozadu znie 
radostnejšie.

Tentokrát mi to však nejako nevadí. Preèo? Pretože k „urýchleniu“ èasu dochádza práve v tú 
noc, ktorú chcú ma� kres�ania èím skôr za sebou; v tú noc, ktorá je poslednou „nocou ¾udstva“, 
pretože nadránom ju definitívne ukonèí povstanie Svetla. Práve v túto noc sú kres�ania zvláštne 
netrpezliví a ešte za tmy sa schádzajú, aby spolu oèakávali vzkriesenie pochovanej nádeje na 
budúcnos�.

Od poslednej Ve¾kej Noci sme všelikoho a všelièo pochovali èi stratili a to všetko ukrojilo kus z 
nádeje na lepší život. Prajem všetkým katolíkom, iným kres�anom a všetkým ¾uïom dobrej vôle, 
aby práve v tú Noc, v ktorej tak rýchlo plynie èas, povstali v novej nádeji a v prázdnom hrobe 
zanechali iba plachty a iné podobné zbytoèné maskovacie obaly svojej duše. 

Jozef Kuneš, váš kòaz
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OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE

2) ZMENA ODCHODU AUTOBUSU

Oznamujeme cestujúcej verejnosti, že od 18.3.2013 je zmenený 
odchod autobusu z Banskej Bystrice z 19.00 hod. na 18.40 hod.

-jg-
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Kompostovanie je teda výhodné ekonomicky aj ekologicky. Kompostovanie biologického 
odpadu môžete vykonáva� na vlastných kompostoviskách alebo kompostéroch. Obèania, ktorí 
majú záujem o kúpu kompostéru (cca 25,-€), nech sa obrátia na obecný úrad.

Oznamujeme obèanom, že od 01.04.2013 je možné na obecnom úrade plati� poplatok za 
odpady, ktorý je v našej obci 18,- € za osobu a rok. Tých, ktorí si chcú uplatni� z¾avu alebo 
odpustenie poplatku, upozoròujeme, že musia predloži� doklady, ktoré odôvodòujú zníženie alebo 
odpustenie poplatku. 

Ak sa žiadate¾ o zníženie poplatku zdržiava mimo obce na území SR, musí predloži� potvrdenie 
obecného alebo mestkého úradu, že tam zaplatil poplatok za rok 2013. Študenti predložia 
potvrdenie študentského domova alebo internátu o ubytovaní. Od žiadate¾ov, ktorí sú v zahranièí, 
sa požaduje potvrdenie o práci (pracovná zmluva) alebo doklad o ubytovaní alebo èestné 
prehlásenie. Ak ich žiadate¾ nepredloží, musí zaplati� celú sumu.

V mesiaci apríl budú k dispozícii aj ve¾koobjemové kontajnery na zber odpadu.

1) SLOVKO O ODPADOCH

Pod¾a zdrojov zo štatistického úradu každý obyvate¾ v priemere 
roène vyprodukuje 331 kg komunálneho odpadu. Z tohto množstva 
40% - 70% tvorí bioodpad. Pod¾a výskumov najefektívnejším 
systémom zberu a zhodnocovania bioodpadu je jeho 
kompostovanie v domácnostiach, hlavne na vidieku. 
Kompostovaním je možné spracova� až 90% bioodpadov 
vznikajúcich v domácnostiach. Èo teda môžeme získa�, ak budeme 
kompostova� bioodpady:

- znížime množstvo komunálneho odpadu a tým aj platby za jeho 
  zber a uskladnenie 
- znížime množstvo plynov, hlavne metánu, ktoré vznikajú tlením 
  na skládkach
- máme vysokokvalitné èisto prírodné hnojivo pre záhradky èi 
  kvetinové záhony.

-mk-
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NÁSLEDKY VETERNEJ SMRŠTE

Prinášame zosumarizovanie následkov veternej smršte v našej obci, tak ako ich zaznamenali 
poslanci obecného zastupite¾stva.

Škody na rodinných domoch:
- strhnuté plechové strechy - 4 rodinné domy (RD) a strecha na šatniach na ihrisku
- nadvihnuté strechy - 5 RD
- vážne poškodené plechové strechy - 7 RD
- škridlové strechy s poškodením viac ako 50 ks škridiel - 13 RD a strechy   
  telocviène a hasiène
- škridlové strechy s poškodením do 50 ks škridiel - 33 RD
- komíny - 10 RD
- poškodené fasády - 6 RD
- iné poškodenia - 15 RD

Ploty a bránièky poškodené v 20 prípadoch, tiež ploty na ihrisku a na pálenici.

Poškodené hospodárske budovy a skleníky - 51.

Poškodené autá - 7.

Poškodené pomníky na cintorínoch - 6.

Vyvrátené stromy v intraviláne obce - cca 25.

VIETE, ŽE ...

-jg-

Foto: Michal Vráb
Viac fotografií nájdete už èoskoro v preh¾ade mesiaca na www.NasePodkonice.sk
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KTO JE PÁPEŽ FRANTIŠEK?

Mnohých ¾udí a najmä katolícky svet prekvapil pápež Benedikt XVI. svojim závereèným 
príhovorom k otcom kardinálom na konci riadneho konzistória dòa 11. februára 2013, v ktorom 
oznámil svoje zrieknutie sa úradu Rímskeho Ve¾kòaza týmito slovami. „Po opakovanom spytovaní 
si svedomia pred Bohom som dospel k istote, že moje sily z dôvodu pokroèilého veku nie sú už 
dostaèujúce na to, aby som adekvátnym spôsobom vykonával petrovskú službu. Som si dobre 
vedomý toho, že táto služba z dôvodu svojej duchovnej podstaty musí by� napåòaná nie len 
skutkami a slovami, ale takisto utrpením a modlitbou... Preto vedomý si závažnosti tohto aktu v 
plnej slobode vyhlasujem, že sa zriekam úradu biskupa Ríma, nástupcu svätého Petra, ktorý mi bol 
zverený prostredníctvom kardinálov 19. apríla 2005...“ Zjavná pokora pápeža Benedikta, ktorá ho 
sprevádza životom na ceste k pravde, dosahuje v tomto okamihu svoju korunováciu. Nemyslí si, že 
by bol nenahradite¾ným.

O mesiac na to, 13. marca 2013, privádza lekciou pokory svet do måkveho údivu novozvolený 
pápež František, ktorý sa pred udelením svojho požehnania skláòa pred veriacim ¾udom a najprv 
prosí sám o modlitbu za seba.

Kto je to? Keï kardinál protodiakon po radostnom zvolaní Habemus papam (máme pápeža, 
otca) v latinskom jazyku oznámi jeho meno, táto otázka víri v mysli akoby zaskoèeného davu. Z 
niektorých kútov svätopeterského námestia sa ozývajú výkriky: „È argentino!“ (Je to argentínèan). 
Aj rozhlasoví a televízni komentátori lovia vo svojich zoznamoch a len útržkovito predstavujú novú 
vidite¾nú hlavu Katolíckej cirkvi...

Svätý Otec František, vlastným menom Jorge (èítaj Chorché - Juraj) Mario Bergoglio (èítaj 
Bergo¾io), sa narodil v Buenos Aires 17. decembra 1936 v rodine talianskych vys�ahovalcov ako 
štvrté z piatich detí. Jeho sestra Maria Elena ešte žije, traja súrodenci už zomreli. Jeho otec Mario, 
železnièný robotník, sa spolu so svojou manželkou Reginou Mariou, ženou v domácnosti, v roku 
1928 vyplavili z talianskeho Janova do Argentíny za prácou v nádeji na lepší život.

Keï mal Jorge 21 rokov, z dôvodu �ažkého zápalu p¾úc mu amputovali hornú èas� pravej strany 
p¾úc. V tom èase sa z dôvodu nedostatku antibiotík v Argentíne p¾úcne zápaly èasto riešili 
chirurgickým zákrokom. Na univerzite v Buenos Aires študoval chémiu. V tom èase chodil s 
dievèa�om, s ktorým bol zasnúbený. Po úspešnom zavàšení vysokoškolského štúdia sa v òom však 
zaèal ozýva� Pánov volajúci hlas, a tak 11. marca 1958 nastúpil do reho¾nej formácie v Spoloènosti 
Ježišovej. Na kòaza bol vysvätený 13. decembra 1969. Po viacerých úlohách svojho kòazského 
života ho v roku 1986 predstavení posielajú do Nemecka, kde dokonèuje doktorát z teológie. V roku 
1992 ho Svätý Otec blahoslavený Ján Pavol II. vymenoval za pomocného biskupa Buenos Aires  ...

FARSKÉ OKIENKO
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   a v roku 1998 sa stáva pastierom tejto diecézy.
Èo o sebe prezradil už vtedy svojim biskupským heslom 

„miserando atque eligendo“, ktoré je možné preloži� ako „milosrdne sa 
naòho pozrel a vybral si ho“? Je to výraz prevzatý z jednej z kázní 
svätého Bédu Ctihodného, uèite¾a Cirkvi, ktorý v nej rozoberá stretnutie 
Ježiša s mužom na mýtnici: „Ježiš videl èloveka, ktorý sa volal Matúš, 
sediaceho na mýtnici, kde sa platili poplatky a povedal mu: „Nasleduj 
ma“. Videl ho nielen poh¾adom telesných oèí, ale najmä poh¾adom 
vnútornej dobroty. Ježiš teda videl verejného hriešnika a pretože 
milosrdne sa naòho  pozrel a vybral si ho, povedal mu: „Nasleduj ma“.

Už týmto heslom nám dáva pápež František najavo, že sa na ¾udí 
pozerá tak, ako Ježiš: milosrdne a láskavo s túžbou, aby sa každý stal 
Božím vstúpencom.

FARSKÉ OKIENKO

A preèo si vybral práve toto meno?  Sám o tom hovoril novinárom na spoloènom stretnutí dòa 
16. marca: „Poèas volieb bol ved¾a mòa môj ve¾ký priate¾ emeritný arcibiskup zo Sao Paola Claudio 
Hummes, ktorý ma posme¾oval vtedy, keï to zaèínalo by� pre mòa nebezpeèné. Pri dosiahnutí 
dvoch tretín hlasov poèas sèítania zaznel potlesk, on ma objal a povedal mi: „nezabudni na 
chudobných“. Toto slovo mi vošlo do srdca. Niektorí nevedeli, preèo som si vybral meno František a 
kládli si otázku, èi to bolo pod¾a Františka Xaverského, Františka Saleského alebo pod¾a Františka 
Assiského. Na Františka Assiského som myslel vo vz�ahu k chudobným. Zatia¾, èo skrutínium 
pokraèovalo, myslel som na vojny a tak sa mi vyjavil èlovek pokoja, ktorý miluje a ochraòuje 
stvorenstvo, ku ktorému nemáme dnes dostatoène dobrý vz�ah."

O novom pápežovi Františkovi by sa dalo písa� ešte ve¾a zaujímavého. Som rád, že mnohých 
nás tu v Podkoniciach, v našom slovenskom národe i na celom svete spája úprimná zvedavos� 
spojená s otvorenos�ou na to, èo nový Svätý Otec ešte povie.

Jozef Kuneš

5



Spravodaj  ODKONICKÝP Spravodaj  ODKONICKÝP Apríl 2013 6

NOVÉ NA www.NasePodkonice.sk

Zo zákulisia www.NasePodkonice.sk

Team NasePodkonice.sk

Najnovšie príspevky na www.NasePodkonice.sk:

- Podkonický spravodaj 3 / 2013 / autor: Jaroslav Kostúr
- Farské oznamy 11.3. - 17.3.2013 / Jozef Kuneš
- Mimoriadna situácia / Michal Vráb
- Farské oznamy 18.3. - 24.3.2013 / Jozef Kuneš
- Pomoc po veternej smršti (+ video) / Jaroslav Kostúr
- Farské oznamy 25.3. - 31.3.2013 / Jozef Kuneš
- Video: Pašie 10. apríla 2010 / Michal Vráb

Prvotnou príèinou vzniku www.NasePodkonice.sk bola snaha vytvori� interaktívnu stránku 
zachytávajúcu aktuálne tok udalostí v obci. Po èase sa ale z NasePodkonice.sk stala informaèná 
platforma pre každého obèana Podkoníc, kde môže slobodne poveda�, èo ho trápi, èo nefunguje, 
èo je dobré a èo zlé, èo videl, èo sa stalo èi len poïakova� za pomoc po veternej smršti.

Od spustenia NasePodkonice.sk dòa 24. decembra 2012 do 25. marca 2013 (èo je 90 dní) bol 
poèet návštev 17 707, poèet unikátnych návštevníkov bol 5 950 a to z rôznych krajín ako napríklad: 
Slovensko, Èesko, USA, Rakúsko, Anglicko, Nemecko, Írsko, Švajèiarsko, Nórsko, Taliansko, 
Belgicko, Kanada, Holandsko… Za jeden deò navštívi NašePodkonice.sk priemerne 180 ¾udí. 
Spolu s vami sme uverejnili 140 èlánkov a prijali sme 37 komentárov. Podarilo sa nám pripoji� 
webovú kameru na Plešiach, ktorá je najpozeranejšou èas�ou našej stránky. 

Na Facebooku NašePodkonice poèet likov (páèi sa mi) je zatia¾ "len" 151, ale maximálny poèet 
videní príspevku je 398.

Podarilo sa nám vytvori� rubriku fotky mesiaca, kde náš hlavný obrazový redaktor Dušan Koctúr 
zbiera fotografie od vás a vyhodnocuje ich. Na konci mesiaca sa môžete vždy kocha� novými 
poh¾admi na chotár èi dedinku. Takéto rubriky fungujú väèšinou na ve¾kých portáloch ako  
alebo National Geografic. 

Do budúcnosti by sme chceli prináša� ïalšie novinky ako videá, na ktorých sa bude podie¾a� 
hlavne Martin Barla (Martinko) so svojou kamerou. Mali by pribudnú� staršie videozáznamy zo 
zábav èi futbalových zápasov, kedy digitálny záznam èi kamera boli skôr ve¾mi ve¾kou raritou, 
ktorou sa väèšinou natáèali svadby alebo oslavy. Túlavou kamerou chcem prispie� aj ja a rád by 
som poukázal na našich obèanov, ¾udí, ktorých máme v Podkoniciach èi z radov starších obèanov 
alebo mladších, ktorí za svoj život nieèo ukázali èi zanechali.

Pri našom malom výroèí, èiže 24. marca, kedy oslavujeme svoje 3 mesiace fungovania 
NašePodkonice.sk, vám chceme predstavi� naše nové logo, ktorého autorom je Viktor Vráb. Logo, 
ktoré budeme s hrdos�ou nosi� na svojich prsiach na trièkách èi mikinách. Pripravujeme malý eshop 
(internetový obchod), kde si budete môc� v prípade potreby zakúpi� aj upomienkové predmety s 
našim logom. Peniaze, ktoré zarobíme budeme, investova� do rozvoja stránky a ïalších aktivít, 
ktoré prinesú vám obèanom väèší komfort, pohodlie a pocit, že Podkonice sú NAŠE.

Michal Vráb a 

sme.sk
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OKIENKO HUMORU

V lietadle sa rozprávajú dvaja páni:
- "Viete, vždy keï letím lietadlom, tak sa stane nieèo zlé!"
Zrazu príde letuška a hovorí:
- "Milí cestujúci, lietadlo padá do mora, ale nebojte sa, každý z vás dostane píš�alku a tou 
odoženiete žralokov!"
A ten pán: 
- "No, nehovoril som? A buï dostanem zlú píš�alku, alebo natrafím na hluchého žraloka!"

- "Sleèna, keï sa usmejete, vidím, aké nádherné zuby máte."
- "To mám po babièke."
- "No, ale sedia vám perfektne!"

Na hodine slovenèiny majú deti vymyslie� vetu so slovami "mama je len jedna". Prihlási sa 
Martinka a hovorí:
- "Najradšej na svete mám mamu, lebo mama je len jedna".
O chví¾ku sa prihlási Dežko a hovorí:
Mama ma poslala do pivnice pre tri f¾aše vína a ja na òu krièím:
- „Mama!... je len jedna.“

- Viete, kedy je èloveku najlepšie samému?
- Keï dedí!

- Preèo sa blondínky tešia na Ve¾kú Noc?
- Lebo nešibe len im.

-jk-

SPOLOCENSKÁ KRONIKA

55. rokov

¼ubomír Turèan (è.d. 323)

60. rokov

Anna Pasiarová (è.d. 151)
   Katarína Slobodníková (è.d. 322)

Dana Húževková & Michal Budaj - Banská Bystrica - 9.2.2013
Veronika Turèanová & Vivien Francois Cosculluela - Bordeaux (Francúzsko) - 23.8.2011

UZAVRELI
MANŽELSTVO



8.4.

9.4.

10.4.

11.4.

12.4.

13.4.

14.4.

3. VE¼KONOÈNÁ NEDE¼A

8. 4. 2013 - 14. 4. 2013

18.00 - féria

+ rodièia Margita a Jozef Turèan

15.4.

16.4.

17.4.

18.4.

19.4.

20.4.

21.4.

15. 4. 2013 - 21. 4. 2013

18.00 - féria

18.00 - féria

18.00 - féria

+ Mária Randová

+ spolužiaci Anna, František a Ivan

+ František, rodièia a súrodenci
a ostatní z rodiny

Poïakovanie za Božiu pomoc zdravie
rodinám a dobrodincom

Na úmysel

7.30 - Sv. Martina I., pápeža a muè.

18.00 - Sv. Stanislava, biskupa a muè.

+ z rodiny Ivanièovej

18.00 - féria

+ Ivan Vráb

9.00
Za všetkých farníkov

FARSKÉ  OZNAMY

1. 4. 2013 - 7. 4. 2013

1.4.

2.4.

3.4.

4.4.

5.4.

6.4.

7.4.

NEDE¼A BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

Na úmysel

7.30 - féria

9.00
Za všetkých farníkov 

Jozef Kuneš, farár

Spravodaj  ODKONICKÝP Spravodaj  ODKONICKÝP

EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA - Každý štvrtok po sv. omši

Apríl 2013

18.00 - féria

+ Matúš Turèan, 20. výroèie

18.00 - féria

+ Jozefína Flašková, 1. výroèie

18.00 - féria

+ Ján Fodor, 10. výr., rodièia a brat

4. VE¼KONOÈNÁ NEDE¼A

18.00 - féria

+ Vierka Oršulová,
+ z rodiny Jamrichovej a Kukuèkovej

18.00 - féria

9.00
Za všetkých farníkov

7.30 - féria

Na úmysel

22.4.

23.4.

24.4.

25.4.

26.4.

27.4.

28.4.

5. VE¼KONOÈNÁ NEDE¼A

22. 4. 2013 - 28. 4. 2013

18.00 - Sv. Vojtecha, biskupa a muè.

+ Mária a Rudolf Kormanèík
a starí rodièia

18.00 - Svätého Juraja, muèeníka
+ Marta a Pavol Turèan

a ostatní z rodiny

Na úmysel

7.30 - féria

18.00 - Svätého Marka, evanjelistu

+ Ema a Martin Slobodník
a deti Božena a Martin

18.00 - féria

+ rodièia Vilma a Ondrej,
deti a starí rodièia

9.00
Za všetkých farníkov

+ Helena a Ondrej Kostúr a deti

9.00 - VE¼KONOÈNÝ PONDELOK 18.00 - ZVESTOVANIE PÁNA

+ František Šípka
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