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MILÍ SPOLUOBÈANIA,
opä sa k nám pomalièky vkráda jeseò, èas keï zberáme úrodu celoroènej práce. Tento èas je
spätý aj s jeseòou života a zvláš v októbri si pripomíname starších ¾udí a našu úctu k nim. Áno,
zaslúžia si našu úctu ale hlavne našu lásku, porozumenie a pomoc. Aspoò sèasti im tak môžeme
odplati ich obetavos, starostlivos, výchovu a èas, ktorý pre nás obetovali. A ako v prírode je jeseò
plná farieb, tak aj vám, milí naši seniori, prajem bohatú a farebnú jeseò plnú radosti z vašich detí,
vnukov, priate¾ov. Máme vás ve¾mi radi a buïte ešte dlho medzi nami.
Znovu nás èaká aj jesenné upratovanie. Tak ako je už zvykom, v poslednom októbrovom týždni
bude zber elektroodpadu, potom ve¾koobjemové kontajnery a po 15.11. bude zber pneumatík,
preto nevyhadzujte gumy do kontajnerov.
V úvode novembra nás èakajú vo¾by do orgánov samosprávnych krajov, budú sa kona v
sobotu 9. novembra od 7.00 do 22.00 hodiny. Chcem vás vyzva k hojnej úèasti na týchto vo¾bách,
pretože na tejto úrovni sa rozhoduje napríklad o investíciách do ciest èi dopravnom spojení obcí s
mestami alebo o stredných školách v kraji....
Koncom septembra bola v našej farnosti birmovka a pri tej príležitosti nás navštívil aj otec
biskup Mons. Marián Chovanec. Nech dobrota a duch, ktorý šíri, naplní všetkých nás,
Podkonièanov.

Ing. Michal Kukuèka,
starosta obce

spravodaj@podkonice.sk
PODKONICKÝ SPRAVODAJ - mesaèník vydávaný Obecným úradom v Podkoniciach pre svojich obèanov.
Vychádza vždy do 10. dòa v mesiaci.
Redakèná rada: Ing. Jaroslav Kostúr (-jk-), Jana Gregorová (-jg-),
Vladimíra Turèanová (-vt-), Ing. Michal Vráb (-mv-), Jozef Kuneš (-kj-), Ing. Michal Kukuèka (-mk-).
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OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE
1) UZNESENIE ÈÍSLO 43 Z 23. ZASADNUTIA OZ V PODKONICIACH
KONANÉHO DÒA 5. SEPTEMBRA 2013

OBECNÉ ZASTUPITE¼STVO:
VZALO NA VEDOMIE:
1. kontrolu predchádzajúceho uznesenia
2. èerpanie rozpoètu za l. polrok 2013
3. informáciu o územnom pláne obce
4. informáciu, že webová stránka „Naše Podkonice" nie je oficiálna stránka obce
pomer
hlasov:

SCHVÁLILO:

1. Prenájom bytu v budove ZŠ s MŠ pre pani Drkošovú Janu s podmienkou, že
nedoplatok za el.energiu bude spláca po èiastke 30 € mesaène po dobu
10 mesiacov spolu s mesaèným nájomným 130 €. V prípade omeškania s platbou
jeden mesiac, bude zmluva zrušená.

5:0:0

2. Prenájom garsónky ZŠ s MŠ pre Mgr. Dobríkovú Zuzanu, riadite¾ku ZŠ s MŠ
Podkonice za prevádzkové náklady

5:0:0

3. Hlavného kontrolóra obce pani Polónyovú Annu

5:0:0

DOPORUÈILO:
1. starostovi obce vyzva nájomcu Chaty Pleše na zlepšenie služieb a poriadku v areáli
Chaty Pleše
2. starostovi obce da odstráni staré vyschnuté tuje popri ceste a v priestoroch
cintorína
3. starostovi obce vyzva obèanov na odstránenie skládok a parkovanie vozidiel na
verejných priestranstvách
4. starostovi obce vykona kontrolu miestneho rozhlasu (nová ulica)

V Podkoniciach, 10.9.2013
Ing. Michal Kukuèka
starosta obce
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA
SEPTEMBER V ŠKOLE
Po prázdninách žiaci opä zasadli do školských lavíc. Po dvoch mesiacoch oddychu sme sa
znova pustili do uèenia. Klasické vyuèovanie sme si spestrili v piatok 27. septembra návštevou
podujatia Noc výskumníkov. Žiaci sa tu zoznámili s fyzikou, matematickými hlavolamami, mohli si
chyti blesk a nakoniec sme sa zahrali s rôznymi vedeckými hraèkami. Poobede nás èakala
Šarkaniáda. Stretli sme sa pod Ïurkovou skalou, poèasie nám prialo aj keï pofukoval len slabý
vetrík. Nakoniec na všetkých, ktorí púšali šarkanov èakala sladká odmena.
Mgr. Zuzana Dobríková

ŠPORT
NA PLEŠE ÈO NAJRÝCHLEJŠIE
V sobotu 28.9. sa u nás v Podkoniciach uskutoènil 1. roèník cyklistického preteku amatérov s
názvom Na Pleše èo najrýchlejšie. Poèasie bolo krásne a tak sa na štart preteku pred kaplnkou v
dedine postavilo 19 pretekárov v dvoch vekových kategóriách u mužov a dvoch kategóriách u žien.
Kategória muži od 18 – 45 rokov:
1. Peter Polóny (1981)
èas: 19:02
2. Dušan Koctúr (1979)
21:16
3. František Barla (1995)
23:30
4. Robo Valent (1971)
24:38
5. Raso Slobodník (1972)
25:30
6. Igor Slobodník (1971)
25:31
7. Richard Lobell (1969)
26:16
8. Juraj Barla ml. (1982)
26:57
9. Igor Slobodník (1971)
31:55
10. Martin Hošala
Jozef Rochovský (1998)
34:44

Kategória muži od 45 – 65 rokov:
1. Igor Rusko (1966)
2. ¼uboš Hošala (1968)
3. ¼ubomír Paloèko (1966)
4. Juraj Barla st. (1956)
5. Igor Stehlo (1965)
6. Ivan Homola (1960)

16:39
17:44
23:06
23:56
30:18
39:44

Kategória ženy od 18 - 45 rokov:
1. Katka Slobodníková (1973) 32:23
Kategória ženy od 45 – 65 rokov:
1. Margita Barlová (1958)
37:17

Výhercovia v jednotlivých kategóriách si prevzali ceny a tak isto si cenu útechy prevzal Ivan
Homola za najvytrvalejšieho pretekára na trati :-)
Chcem sa v mene organizátora preteku Juraja Barlu st. poïakova všetkým pretekárom,
dobrovo¾níkom, sponzorom a divákom za príjemnú atmosféru a dúfam, že sa o rok pri takomto
podujatí znovu stretneme. Športu zdar!
Juraj Barla ml.
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VIETE, ŽE ...
DIEA V KOSTOLE A JEHO SPRÁVANIE Z PSYCHOLOGICKÉHO POH¼ADU
Stáva sa vám, že zvažujete èi zobra diea
na sv. omšu alebo nezobra? Nebude
vyrušova? Poèka radšej, až vyrastie a bude
ma viac rozumu? Ale „prepne v òom potom
niekto gombík“, aby dobrovo¾ne zaèalo chodi
do kostola?
Bohu niè nie je nemožné, no mali by sme
ma na pamäti aj Ježišove slová „Nechajte deti
prís ku mne a nebráòte im, lebo takých je
Božie krá¾ovstvo…“ (Mk 10, 14 - 16). Možno to potrvá, kým dosiahnete spokojnos so správaním
dieaa i uznanie ostatných veriacich, ale verte aj táto „práca“ sa vypláca.
Pred pár dòami do nášho farského kostola prijala pozvanie Doc. PhDr. Mgr. Patrícia Dobríková,
PhD. et PhD., ktorá pôsobí na Trnavskej univerzite a venuje sa vývinovej psychológii (okrem toho i
paliatívnej starostlivosti a klinickej psychológii). Sama je matkou ešte malých detí. Vo svojej
skrátenej prednáške „Diea v kostole a jeho správanie z psychologického poh¾adu“ predstavila
všetky vývinové obdobia dieaa vrátane prenatálneho. Uviedla, èo je príèinou niektorých porúch
správania a ponúkla praktické riešenia na mnohé otázky.
Èo a kedy môžeme od dieaa vyžadova?
Ve¾mi dôležitá pre diea je emocionálna výbava, ktorá sa utvára už v prenatálnom období. Je
známe, že emocionálne vnímanie majú deti od poèatia. Bábätká vedia rozlíši èi ruka položená na
maminom brušku patrí mame èi otcovi. Zvyknú sa „natrèi“ tou èasou tela, ktorú si chcú necha
pohladka (nôžku, chrbátik, hlavièku…).
Po narodení diea priam potrebuje telo matky. Ideálne by bolo, keby diea po pôrode nechala
sestrièka aspoò 2 hodiny na tele matky, èiže neumývala ho hneï, nevážila, nemerala. Diea vníma
vôòu matky, zachytáva tlkot jej srdca a tak má pocit bezpeèia hneï po narodení. Samo sa vyštverá
k prsníku a zaène sa. Tento ideál sa v nemocniciach len zriedkakedy podarí vydoby.
Novorodenecké/dojèenské obdobie je najdôležitejšie obdobie pre ïalší vývin. Diea má ve¾mi
silnú potrebu fyzickej blízkosti. Potrebuje telo matky èi niekoho druhého. Preto sa odporúèa do
šiestich mesiacov používa nosièe na bábätká. Koèíky sú v tomto období zbytoèné. Koèík, zvláš v
socializme, pomáhal oddeli matku od dieaa, preto aj vznikali jasle, aby matky mohli nastúpi do
práce… Naše prastaré mamy však múdro na pole nosili diea v plachte na chrbte, ako zvyknú aj
dnes robi africké ženy. Diea sa pri nosení upokojuje, uèí sa by v stave pokojnej bdelosti a
urých¾uje sa aj jeho reèový vývin.
Tým, že v tomto období nosíme diea na rukách, nerozmaznávame ho. Je to mýtus. Diea do
šiestich mesiacov sa nedá rozmazna. Preto je urèite nesprávne, keï ho rodièia nechávajú, aby sa
samo vyplakalo. Diea sa v tomto období nevie samo upokoji. Treba ho zobra na ruky.
Aj na svätej omši je dobré ma ho na rukách, keï je staršie, na kolenách, nie v koèíku (iba ak by
tam spalo). V období do pol roka mu môžeme z hraèiek zobra do kostola tie, ktoré sú na zúbky,
hrkálky by ostatných rušili.
Na tomto mieste nebudeme rozobera všetky obdobia, ktorým sa prednášajúca venovala.
Zameriame sa na praktické odporúèania v súvislosti so správaním detí v kostole a odporuèíme
knihu manželov Searsovcov Vzahová výchova, ktorú Patrícia Dobríková spomínala.
Jedno je isté: už u batoliat treba nastavova pevné hranice a trva na ich dôslednom
dodržiavaní. V tomto ve¾mi pomôže prítomnos otca - muža aj na sv. omši, pred ktorým mávajú deti
obyèajne väèší rešpekt.

PODKONICKÝ
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VIETE, ŽE ...
Preèo deti neposlúchajú?
Môže to by ich únavou, treba zváži, èi napr. veèerná sv. omša je vhodná pre vaše diea.
Aj niektoré „éèka“ (emulgátory/stabilizátory) v potravinách, v cukríkoch môžu vies k poruchám
pozornosti a hyperaktivite (napr. E 127).
Alebo sú deti nedostatoène stimulované (napr. pred odchodom na sv. omšu pozerali
rozprávky). Diea potrebuje ma štruktúru, vedie, èo kedy bude nasledova poèas sv. omše, preto
je dobré sa už doma na sv. omšu pripravova.
Aj váš stres pred odchodom do kostola môže diea znervózni (napr. zaènete sa oblieka 15
min. pred odchodom). Tu sa núka doplni: je vhodné oblieka deti do šiat urèených pre špeciálne
udalosti, ktoré obyèajne nosia len do kostola alebo pri výnimoèných príležitostiach. Obleèenie
nemusí by drahé. Staèia aj pekné topánky. Takéto obleèenie pomáha deom uvedomi si, že omša
nie je bežnou aktivitou.
Nesprávny môže by aj váš spôsob komunikácie s demi a tým aj výchovy (napr. telesné tresty a
neustále príkazy namiesto blízkeho kontaktu, komunikácie z oèí do oèí). Alebo ak deti nemajú
pevné hranice a potom stále majú potrebu vás skúša.
Praktické odporúèania
- Nenoste na sv. omšu jedlo a pitie (netýka sa to detí do pol roka). Dajte si záleža na tom, aby boli deti
najedené, keï idete do kostola. (Výnimkou je nekvapkajúca f¾aša.) Prednášate¾ka spomínala príklad,
keï si isté diea urobilo na sv. omši hody (rozložilo si všetky keksíky, chipsy na lavièku, a tak sa zabávalo).
Kazí to morálku vašich detí, ktoré keï vidia, že to môže niekto iný, pýtajú sa, preèo oni nie. Je dobré
vtedy odís s dieaom na druhý koniec kostola, resp. po sv. omši upozorni mamièku, že tým kazí ostatné
deti.
- Nenoste na sv. omšu hraèky. Iba ak aj bábika bude poèúva, èo sa deje pri sv. omši (a teda nebude
tam ma módnu prehliadku) a ak autíèko bude poèas omše vo vrecku. Je dobré prinies skôr detskú
knižku s náboženskou tematikou.
- Príïte skôr pred sv. omšou.
- Doma sa s dieaom pripravte na slávenie liturgie (so staršími demi èítajte žalmy, resp. èítania z
liturgie, zaspievajte si nejakú pieseò). Vysvet¾ujte im symboly. Predtým, než vojdete do kostola,
pripomeòte deom ich úlohu, napr. by tíško, spieva alebo sa modli a tiež nevyrušova ostatných, keï sa
modlia.
- Keï ste v kostole, seïte vpredu. Áno, ak je to vo vašom kostole možné, èím bližšie k oltáru (nie v
oddelených priestoroch, zvláš ak je to detská sv. omša). Môže vás to desi a možno zopárkrát nebudete
vedie diea udrža v tichosti, ale pre deti je ve¾ký rozdiel, ak aj vidia, èo sa deje. Samozrejme, ak to už
vyrušuje ostatných, treba diea vyvies von (najlepšie, keï to urobí otec, muž).
- Malé deti je dobré drža na rukách, ma ich pri sebe, od troch rokov sú už dostatoène ve¾ké na to, aby
mohli stá, sedie, k¾aèa sami (ak nevidia cez lavice pred nimi, necháme ich namiesto k¾aèania stá).
- Keï sa diea pýta, je dobré v krátkosti mu odpoveda a potom po sv. omši vysvetli.
- Ak máte diea s ve¾kou dávkou energie v sebe, je dobré vyvinú dostatoènú aktivitu pred sv. omšou.
Napr. ís peši do kostola (aj 20 min). Diea sa unaví a na omši už tak nevymýš¾a.
- Po sv. omši vyvoïte následky nevhodného správania (vopred sa ale treba dohodnú na pravidlách).
Nešetrite chválou, ak sa deti dobre správali. Starším deom vysvetlite èítania a kázeò.
- Èastejšie chodievajte na bohoslužby. Stacey a Josh Noem úsmevne spomínajú, že niekedy sa im
zdalo, že jediné, èo dosiahli, bolo nacvièovanie státia a chodenia s nespokojným dieaom. Deti však
rýchlo rastú a sami zistíte, že problém spred nieko¾kých mesiacov už nebude problémom. By na
Eucharistii je však pre diea dôležité, diea sa aj tu uèí ma bezprostredný vzah k nášmu Nebeskému
Otcovi.

Spracované pod¾a prednášky Doc. PhDr. Mgr. Patrície Dobríkovej, PhD. et PhD.
-kj-
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FARSKÉ OKIENKO
SVIATOS BIRMOVANIA V PODKONICIACH
Sobota 21.septembra 2013 sa v našej farnosti niesla v slávnostnom a sviatostnom duchu, kedy
sme po troch rokoch znovu mohli by svedkami udelenia sviatosti birmovania, ktorú prišiel
našim 24 birmovancom vyslúži náš banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec za
úèasti nášho pána farára vdp. Jozefa Kuneša a ïalších kòazov nášho dekanátu.
Pán biskup svojim milým a prívetivým prejavom povzbudil birmovancov, aby ten najvyšší vzor
h¾adali v Pánovi Ježišovi, prièom vyzdvihol jeho múdros, moc a lásku, z ktorej máme aj my všetci
èerpa a tak ho nasledova.
Sviatos birmovania je druhá uvádzajúca sviatos po krste, ktoré spolu s Eucharistiou tvoria
sviatosti vstupu do kresanského života. Ježišov prís¾ub, že zošle Ducha Svätého, je základom
sviatosti birmovania, lebo pravý duchovný život nie je možný bez Ducha Svätého.

Birmovanie nás tak poznaèuje nezmazate¾ným znakom - peèaou pris¾úbeného Ducha
Svätého, ktorý je závdavkom nášho dedièstva, že sme vykúpení a patríme Bohu na chválu jeho
slávy. Preto sa vysluhuje pomazaním krizmou na èele pri vložení ruky biskupa na hlavu
birmovanca, aby sme sa stali „Kristovou vôòou“ a prijali posilnenie, oèistenie, splnomocnenie, silu a
moc. Krizma, ako matéria sviatosti birmovania, je olivový olej zmiešaný s balzamom a požehnaný
biskupom na Zelený štvrtok a formou tejto sviatosti sú slová : „prijmi znak daru Ducha Svätého.“
Želáme všetkým novopobirmovaným chlapcom a dievèatám, aby tento „znak“ hrdo niesli
na sebe, vo svojich srdciach a vo svojich skutkoch.
PODKONICKÝ
ODKONICKÝSpravodaj
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FARSKÉ OKIENKO
Pri tejto príležitosti si dovolím zájs do histórie birmoviek v našej farnosti a
zrekapitulova, kedy boli udelené za posledných tridsa rokov:
Dátum Poèet pobirmovaných
21.9.2013
24

Biskup ude¾ujúci sviatos
Mons. Marián Chovanec

Kòaz vo farnosti
Jozef Kuneš

5.6.2010

15

Mons. Marián Bublinec
(generálny vikár)

Jozef Kuneš
(prípravu zaèal P. Glejdura)

13.5.2006

26

Mons. Tomáš Galis
(pomocný biskup)

Norbert Ïurdík

25.5.2002

41

Mons. Tomáš Galis
(pomocný biskup)

Bogdan Kadluczka

28.9.1997

53

Mons. Rudolf Baláž

Bogdan Kadluczka

6.9.1992

92

Mons. Peter Dubovský
(pomocný biskup)

Leopold Ivan Nemèek

17.5.1987

102

Mons. Jozef Feranec

Jozef Hrtús

20.6.1982

149

Mons. Jozef Feranec

Jozef Hrtús

.

Vladimíra Turèanová
Foto: Michal Vráb a Dušan Koctúr

SPOLOCENSKÁ KRONIKA
UZAVRELI
MANŽELSTVO

¼ubomír Chabreèek & Jana Jagerèíková - 21.9.2013 (B.B.)

50. rokov
Jozef Michálek (è.d. 287)
65. rokov
Milan Kretík (è.d. 222)
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70. rokov
Kamil Oèenáš (è.d. 247)
Františka Speváková (è.d. 175)
85. rokov
Anna Oèenášová (è.d. 157)

PODKONICKÝ Spravodaj

FARSKÉ OZNAMY
21.10. 2013 - 27. 10. 2013

14. 10. 2013 - 20. 10. 2013

21.10.

14.10.

15.10.

16.10.

17.00 - Svätej Terézie od Ježiša
Za Božiu pomoc a požehnanie
pre rodinu
17.00 - Svätej Hedvigy, reho¾níèky
+ Eduard a Matúš Budaj, 10. výroèie
17.00 - Svätého Ignáca Antiochijského

17.10.

18.10.

19.10.

+ Stanislav Slobodník, 1. výr.
17.00 - Svätého Lukáša, evanjelistu
+ rodièia Terézia a Juraj Kostúrik
a manželka Helena
7.30 - Panny Márie v sobotu
+ Ema a Štefan Ivaniè

29. NEDE¼A V CEZROÈNOM OBDOBÍ
9.00
Za všetkých farníkov
20.10.

18.00 - féria
+ rodièia Božena a Jozef Pikula,
22.10. a starí rodièia Irena a Matúš Barla
18.00 - féria
Poïakovanie za dožitých 85 rokov
a prosba o Božie požehnanie
23.10.
18.00 - féria
Poïak. a prosba o Božiu pomoc v kríži
24.10. pri 70-tich narod. Františky Spevákovej
18.00 - féria
25.10.

+ Anna a Jozef Bitner a syn Jozef
7.30 - Panny Márie v sobotu

26.10.

Za zdravie a Božiu pomoc pre deti

30. NEDE¼A V CEZROÈNOM OBDOBÍ
9.00
Za všetkých farníkov
27.10.

28. 10. 2013 - 3. 11. 2013

4. 11. 2013 - 10. 11. 2013
18.00 - Sv. Karola Borromea, biskupa

28.10.

29.10.

30.10.

31.10.

+ Peter Turèan, 1. výroèie

4.11.

18.00 - féria

18.00 - féria

+ Helena a František Patráš

+ Irena a Ján Stanko a st. rodièia

18.00 - féria
+ Irma a Ondrej Turèan,
syn Martin a vnuk Ján
18.00 - féria
+ Ján Mojžiš

5.11.

18.00 - féria
6.11.

+ Milan, rodièia a Mária Jamrichová
18.00 - féria
+ František a Boris Bobák

7.11.

9.00 - VŠETKÝCH SVÄTÝCH
1.11.

Za všetkých farníkov

7.30 - Júlia Rapèanová, 1. výroèie
15.00 - Za zosnulách - NA CINTORÍNE
2.11. 18.00 - Na úmysel Svätého Otca
31. NEDE¼A V CEZROÈNOM OBDOBÍ
9.00
Za všetkých farníkov
3.11.

18.00 - féria
+ rodièia Emília a Matúš Mrva

8.11.

7.30 - Výr. posviacky Lateránskej baz.
9.11.

32. NEDE¼A V CEZROÈNOM OBDOBÍ
10.00 - Hodová slávnos sv. Martina
Za všetkých farníkov
10.11.

EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA - Každý štvrtok po sv. omši

PODKONICKÝ
ODKONICKÝSpravodaj

+ Vitališ Gregorèok

Jozef Kuneš, farár
Október 2013

