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MILÍ SPOLUOBÈANIA,

Ing. Michal Kukuèka, starosta obce

dovo¾te mi v tomto mojom závereènom príhovore vyslovi� tri slová: ïakujem, odpustite a 
prajem.

Ïakujem vám všetkým, s ktorými som sa stretával pracovne èi súkromne, ktorí ste pomáhali 
mne osobne alebo našej obci, ïakujem za vaše nápady, pripomienky i kritiku, ktorá nás vie pohna� 
vpred. Ïakujem za povzbudenia, pomoc èi ochotu poradi�. ÏAKUJEM.

Odpustite, prosím, ak som niekomu nechtiac ublížil alebo nepomohol, tak ako ste si 
predstavovali, odpustite, ak som neurobil a nekonal tak, ako ste žiadali. Prosím, ODPUSTITE.

PRAJEM novému vedeniu našej dediny ve¾a dobrých rozhodnutí, ktoré budú na úžitok 
všetkých nás. Zo srdca im želám všetko dobré, aby sa úspešne postarali o rozvoj našej obce. 
A všetkých vás žiadam, aby ste boli nápomocní novému starostovi a poslancom, lebo len 
spoloènými silami sa môžeme pohnú� vpred.

A úplne na záver prajem všetkým, aby nás slabé, bezbranné a chudobné Jezuliatko naplnilo 
silou, odvahou a bohatstvom. 

.
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ŠTYRI ADVENTNÉ SVIEÈKY

Štyri svieèky na adventnom venci horeli tak ticho, že bolo poèu�, ako sa zaèali zhovára�.
Prvá svieèka vzdychla a povedala: „Volám sa MIER. Moje svetlo síce svieti, ale ¾udia žiaden 

mier nedodržujú.“ Jej svetielko bolo èím ïalej tým menšie, až úplne zhaslo...
Svetlo druhej svieèky zakmitalo a svieèka povedala: „Volám sa VIERA. Som ale zbytoèná, 

pretože ¾udstvo nechce o Bohu niè poèu�. Nemá teda cenu, aby som svietila.“ Prievan zavial 
miestnos�ou a druhá svieèka zhasla...

Ticho a smutne sa k slovu prihlásila tretia svieèka: „Volám sa LÁSKA. Už nemám silu, aby som 
horela. ¼udia ma odstavili na bok. Vidia len sami seba a nikoho iného, koho by mali ma� radi.“ 
A s poslednými záchvevmi zhaslo i toto svetlo...

Do miestnosti vošlo die�a, pozrelo sa na svieèky a povedalo: „Vy predsa musíte svieti�!“ A skoro 
zaèalo plaka�...

Vtom sa dostala k slovu i štvrtá svieèka a povedala: „Neboj sa, kým ja svietim, môžeme i ostatné 
svieèky znovu zapáli�. Volám sa NÁDEJ.“

Chlapec zapálil od tejto svieèky zápalku a rozsvietil znovu ostatné svieèky.

Plameò nádeje by v Tvojom živote nemal nikdy zhasnú�. Spolu s plameòmi mieru, viery a lásky 
ich v sebe stále udržuj.

Prajem všetkým požehnanú dobu adventnú a milostiplné sviatky narodenia Spasite¾a.

Jozef Kuneš, váš kòaz

. .

FARSKÉ OKIENKO

Foto: Jaroslav Kostúr

1) UZNESENIE ÈÍSLO 51 Z 31. ZASADNUTIA OZ V PODKONICIACH, 
    KONANÉHO DÒA 13. NOVEMBRA 2014

OBECNÉ ZASTUPITE¼STVO:

VZALO NA VEDOMIE:

1. kontrolu predchádzajúceho uznesenia 

SCHVÁLILO:

1. rozpoèet obce na rok 2015

2. všeobecne záväzné nariadenie obce o èase predaja obchodov a pohostinstiev

    v obci Podkonice

V Podkoniciach, 14. novembra  2014

Ing. Michal Kukuèka
starosta obce

OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE

pomer
hlasov:

7:0:0

6:0:1

December 2014



Spravodaj  ODKONICKÝP3

2) KOMUNÁLNE VO¼BY

Výsledky komunálnych volieb v našej obci zo dòa 15. novembra 2014, vychádzajúce zo 
zápisnice miestnej volebnej komisie:

- poèet osôb zapísaných v zozname volièov: 750
- poèet volièov, ktorým boli vydané obálky: 563
- poèet odovzdaných obálok: 563
- poèet platných hlasovacích lístkov 
  odovzdaných pre vo¾by do obecného zastupite¾stva: 548
- poèet platných hlasovacích lístkov odovzdaných
  pre vo¾bu starostu obce: 560

Na funkciu starostu bol zvolený:

1) Ing. Michal VRÁB (nezávislý) 262 hlasov

Nasledovné poradie:

2) Ing. Michal KUKUÈKA (KDH) 128 hlasov
3) Ing. Ján CHABAN (nezávislý) 108 hlasov
4) Juraj BARLA (nezávislý)   54 hlasov
5) Michal BUDAJ (¼S-NS)     8 hlasov

Do obecného zastupite¾stva boli zvolení za poslancov:

1) Mgr. Peter POLÓNY (SMER-SD) 324 hlasov
2) Ing. Miroslav BUDAJ       (KDH) 292  hlasov
3) Mgr. Tomáš KME�  (SMER-SD) 287 hlasov
4) Ing. Mgr. Ivan BARLA   (KDH) 276 hlasov
5) Ing. Ján CHABAN           (KDH) 264 hlasov
6) Ing. Michal VRÁB             (nezávislý) 258 hlasov
7) Mgr. Katarína KOSTÚROVÁ (KDH) 255 hlasov

Náhradníci:

8) Ing. Jaroslav KOSTÚR (nezávislý) 226 hlasov
9) ¼ubomír OÈENÁŠ (SMER-SD) 224 hlasov
10) JUDr. Oliver OÈENÁŠ (nezávislý) 187 hlasov
11) Martin BURIAN (nezávislý) 170 hlasov
12) Ivan KOSTÚR (KSS) 106 hlasov
13) Jozef KOSTÚR (SMER-SD) 103 hlasov
14) Tomáš TURÈAN (SMER-SD)   97 hlasov
15) Michal BUDAJ (¼S-NS)   40 hlasov

Celková úèas� volièov v našej obci bola 75%, èo bola 3. najvyššia úèas� v okrese B. Bystrica. 
Ustanovujúce zastupite¾stvo sa bude kona� 2. januára 2015, kedy sa nový starosta obce a 
zastupite¾stvo ujme svojej funkcie. 

Ing. Jaroslav Kostúr

OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE
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Spravodaj  ODKONICKÝP Spravodaj  ODKONICKÝP 4

Vážení spoluobèania,

je po vo¾bách, no nedá mi nevráti� sa k predvolebnej kampani a zareagova� na niektoré veci, èo 
v nej odzneli. Informácie, ktoré boli uverejnené v Podkonickom spravodaji è. 11/2014 tesne pred 
vo¾bami pokladám za zavádzajúce a nepravdivé. Preto by som sa rád v tomto krátkom príspevku k 
tomu vyjadril a uviedol veci na pravú mieru.

V èlánku "Bilancia starostu 2011-2014" bolo uvedené, že po mojom odchode z postu starostu 
obce zostala obec zadåžená a to vo výške 80.000 €. Poïme teda poèíta� spoloène. Ešte za môjho 
pôsobenia sa mi podarilo vybavi� finanèné prostriedky na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice. Keïže 
sa jednalo o financie z Európskej únie a tie sú preplácané až po kolaudácii, bol som nútený 
požiada� o prekleòovací úver vo výške 50 tisíc €. Prekleòovací úver bol po kolaudácii a následnej 
úhrade zo strany EÚ v septembri 2011 splatený a obec nestál niè.

Nako¾ko rozpoèet obce neumožòoval väèšie investièné akcie, bol som nútený v roku 2009 
požiada� o riadny úver vo výške 20 tisíc €. Z týchto finanèných prostriedkov sa zrealizovala 
rekonštrukcia chodníka od strednej autobusovej zastávky smerom ku krížu (smer Priechod) a 
vyústenia miestnej komunikácie pri Milanovi Randovi. Úver bol riadne splatený v júni 2012.

Na základe týchto skutoèností nemôžem súhlasi� s tvrdením, že obec bola zadåžená celé 
uplynulé volebné obdobie. Mrzí ma, že tvrdenia na podporu predvolebnej kampane neboli 
smerované skôr tým smerom, "èo som pre obec urobil" ale výhovorkami. Keï som kedysi 
vykonával túto funkciu, neskrýval som sa za to, aký dlh za èistièku odpadových vôd som zdedil.

Ak sme správne poèítali, narátali sme 70 tisíc €. Zvyšných 10 tisíc € bolo moje odstupné, na 
ktoré som mal pod¾a platnej legislatívy právny nárok tak, ako bude ma� nárok na odstupné aj terajší 
odchádzajúci starosta obce.

Dostali sme sa teda k èíslu 80.000 €. Som rád, že som dostal možnos� vysvetli�, ako to bolo. A 
bol by som rád, keby autori èlánkov, ktorí sú za svoje slová zodpovední, do budúcna v našom 
spravodaji uverejòovali len pravdivé informácie, ktoré by ¾udí nezavádzali.

Èo poveda� na záver? Nech vo¾by už dopadli akoko¾vek, èi už vyhral kandidát, ktorého ste volili 
alebo nie, poprajme si, nech sa v ïalšom volebnom období v našej obci darí a nech po štyroch 
rokoch môžeme konštatova�, èo všetko sa nám spoloène podarilo uskutoèni�.

Jozef Jamrich, bývalý starosta obce

Foto: Jaroslav KostúrSPOLOCENSKÁ KRONIKA

55. rokov

Ladislav Husár (è.d. 131)

50. rokov

Ivan Barla (è.d. 357)

60. rokov

Rudolf Šujanský (è.d. 366)

65. rokov

Božena Oèenášová (è.d. 160)

70. rokov

Milan Pavlenda (è.d. 61)

VAŠE PRÍSPEVKY.
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PODUJATIA

OTVORENIE VIANOÈNÝCH SVIATKOV

Všetkých dobrých ¾udí si dovo¾ujem pozva� na otvorenie 
vianoèných sviatkov k vianoènému stromèeku na Novej ulici 
v utorok 23. decembra 2014 o 17:33 hod. Ako každý rok, aj 
tento sme sa rozhodli spolu s dobrými susedmi a ¾uïmi z 
Podkoníc usporiada� tento veèer. Budeme podáva� varené 
vínko, kapustnicu a iné dobroty. Aby sme nepomrzli, tak nám 
do skoku i do ucha bude hra� pán Majerík z Priechoda.

Doneste si, prosím, krásny úsmev a dobrú náladu. 
Spoloène otvoríme najkrajšie sviatky roka. 

Michal Vráb

ZOMREL NÁŠ RODÁK MILAN JOHN KOSTURIK

19. novembra 2014 zomrel rodák z Podkoníc Milan John 
Koštuøík. Pod¾a starého zvyku sme v deò pohrebu nášho krajana t.j. 
v sobotu 23. novembra 2014 zvonili na kostolných zvonoch o 16:30 
hod. nášho èasu (10:30 hod. Kanadského èasu). Svoje modlitby 
sme smerovali nášmu rodákovi p. Kostúrikovi.

Na základe emailu od rodákov z Kanady posielame úprimnú 
sústras� rodine Kostúrikovej do Kanady.

Ako sme sa dozvedeli z internetovej stránky v Kanade, p. 
Kostúrik sa narodil Michalovi a Helene Kosturikovej. Rodièia emi-
grovali do Kanady - k Niagarským Vodopádom k jazeru Ontario, keï mal p. Milan ešte iba rok.

Pán Kostúrik vyštudoval Vysokú školu na Unverzite v Buffale. Pracoval v Northern Electric v 
Bramalea v Ontariu. Do dôchodku odišiel v roku 1996.

Bude navždy chýba� jeho milujúcej manželke Goldie (rodená Szeman), synom: Michaelovi 
(jeho manželke Wendy), Markovi (jeho manželke Angele) a Frankovi (a jeho manželke Carol), jeho 
milujúcim vnúèatám: Elizabeth, Carolyn, Mark Jr., Julianne, Lauren, Sarah, Andrea a Nea.

Pohrebná svätá omša sa konala v sobotu 22.novembra o 10:30 hod. v kostole Saint Andrew na 
ulici 47 Reynolds v St., Oakville.

Rodine prajeme úprimnú sústras�.
Michal Vráb, Jaroslav Kostúr a Dominik Valent

Foto: Jaroslav KostúrVIETE, ŽE ...

December 2014
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NOVEMBER A DECEMBER V ZŠ s MŠ

11. novembra sme boli so žiakmi a predškolákmi v Banskej Bystrici na divadelnom predstavení 
Èert a Káèa. Predstavenie bolo šité pre všetky vekové kategórie, takže si prišli na svoje malí aj 
ve¾kí.

24. novembra sme navštívili partnerskú školu v Priechode, kde si žiaci mohli vyskúša�, ako sa 
uèí v škole, kde je viac žiakov.

V decembri sa chystáme na príchod Mikuláša v piatok 5. decembra, o 17:00 pred sv. omšou. 
Tradiène organizujeme aj Vianoèné trhy, ktoré budú v Kres�anskom dome v piatok (5.12.) od 
16:00 do 20:00 a v nede¾u (7.12.) budú pokraèova� po sv. omši.

Vianoèná besiedka bude vo štvrtok 18.12. v telocvièni ZŠ.

Vianoèné prázdniny sú od 22.12. - 7.1.2015. Zaèiatok vyuèovania po prázdninách bude vo 
štvrtok 8.1.2015. Prevádzka MŠ poèas vianoèných prázdnin NEBUDE.

Mgr. Zuzana Dobríková,
riadite¾ka ZŠ s MŠ

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

December 2014
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA

PRÁCE NAŠICH ŽIAKOV

Stratené žriebätko
Bolo raz jedno žriebätko, ktoré sa volalo Fliaèik. 

Raz sa vybralo do lesíka a videlo tam ïat¾a, veverièku, 
jazierko s rybièkami a srnkami. Zoznámil sa aj s milým 
våèkom a rysom. Múdry výr mu povedal, že sa už má 
vráti� domov, ale on sa len túlal a túlal. Potom sa 
zotmelo a žriebätko zablúdilo. Zrazu otvorilo oèi a 
zistilo, že to všetko bol iba zlý sen.

Simonka Turèanová, 4. roèník

Maèièka a kuriatko
Bola jedna maèièka Lili a tá maèièka mala kopu 

priate¾ov, no najradšej sa hrávala s kuriatkami, hlavne 
s Pinkou. Pinka je ve¾mi veselé kuriatko, hrávali sa 
spolu na skrývaèku a naháòaèku a ešte ve¾a ïalších 
hier. No raz Lili tak dlho èakala, že sa rozhodla ís� sa 
poobzera� na dvor. Potom zaèula pri rybníèku plaè. 
Pozrela sa na sliepku Alžbetu a jej kuriatka 
Chumáèika a Žåtka. Ale kde je Pinka? Veï to je tiež jej 
kuriatko. Potom jej kohút povedal, že Pinka spadla do 
vody a nevedia ju vytiahnu�. Tak Lili utekala za 
Džekym, povedala mu èo sa stalo a bežali k rybníèku. 
Džeky vytiahol kuriatko, ktoré bolo mokré ako 
zmoknuté kura. Naš�astie sa Pinke niè nestalo, len 
bola trochu vystrašená. Keï obschla, zase sa s Lili 
hrali ako inokedy. Veï preèo by nie? Koniec dobrý, 
všetko dobré.

Simonka Turèanová, 4. roèník

BÁSNIÈKY ZO ŠKOLSKÝCH LAVÍC

Na slohu sme sa uèili o stohu.
Jeden nešikovný lev
si myslel, že je to ker.
Narazil o dub
a vybil si zub. Reval: „Ma�,
treba ma pra�!“

                    Simonka Turèanová, 4. roèník

Mrož urobil lož,
lebo povedal lodi,
že on nevie chodi�.

                    Barborka Hrušková, 4. roèník

Žriebätko

Maèièka a kuriatko
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Foto: Ing. Jaroslav Kostúr

RODINA

Rodièia rútiaci sa do �ažkostí

Život ako zábava
Konzumní rodièia vedú rozdelený život. V práci žijú ako ¾udia, ktorí nieèo vytvárajú, ale doma sú 

to konzumenti. Aj ich de�om to pripadá tak, že ich rodièia pracujú iba preto, aby mohli konzumova�. 
Ich domov, na hony vzdialený od reálneho sveta zodpovedného dospelého èloveka, je miestom 
zaplneným prístrojmi a technikou urèenými na zábavu; ide o priestor zameraný na pohodlie, 
relaxáciu a zábavu. Lenže ich deti nie sú s nimi v práci a vidia len tento svet príjemných potešení. A 
deti veria tomu, èo vidia... Domáca „ulita“ poskytujúca príjemný únik deti celkom pohltí a utvára ich 
skúsenosti so životom. Stáva sa prostredím, v ktorom si utvárajú svoje najhlbšie postoje, návyky a 
celý svoj poh¾ad na život: „Život má by� hlavne zábava!“

Sústredenie sa len na prítomnos�
Egocentrickí konzumní rodièia, ktorí sa sústreïujú hlavne na súèasnos�, len zriedkavo uvažujú 

o budúcnosti svojich detí , teda o tom, akí muži a ženy z nich budú, keï vyrastú. Ich èasový horizont 
myslenia je dlhý len nieko¾ko mesiacov èi rokov. Takmer nikdy si nepredstavujú svoje deti ako 
dospelých mužov èi ženy vo veku medzi 20-timi a 30-timi rokmi, ktorí majú zamestnanie a 
zodpovednos� za vlastnú rodinu. Keï však rodièia myslia na budúcnos� svojich detí, premýš¾ajú o 
ich kariére, nie o ich charaktere. Myslia na to, èo ich deti budú robi�, nie na to, aké budú.

Žiadna výchova k dospelosti
Zdá sa, že rodièia oèakávajú  alebo vlastne považujú za úplnú samozrejmos�, že ich deti budú 

správne vyrasta�, pokia¾ ich budú usilovne zabáva� a chráni� ich pred vonkajšími vplyvmi. 
Domnievajú sa, že zrelá morálka, svedomie a zdravý úsudok sa budú v ich de�och postupne 
utvára� samé prirodzeným spôsobom aj bez akejko¾vek pomoci zvonka  tak, ako je to v prípade 
telesného dozrievania. Keï už rodièia premýš¾ajú o charaktere, myslia si, že je to nieèo, èo musí 
by� u detí udržiavané a nie vytvárané úplne od nuly.

Takíto rodièia zostupujú na úroveò detí (èo by mali v istom zmysle robi� všetci rodièia) a tu je 
problém: oni na tejto úrovni zostávajú. Vo svojej vlastnej oddanosti bezproblémovej existencii po 
návrate z práce zanedbávajú doma výchovu svojich detí a nevedú ich k zodpovednému mysleniu a 
konaniu. Len ve¾mi málo robia pre to, aby pripravili svoje deti na neskorší život a nevedú ich k 
zodpovednosti.

A naozaj sa zdá, že deti takýchto rodièov nemajú žiadnu predstavu o tom, èo je to „dospelos�“ 
(okrem toho, èo vidia vo filmoch a v televíznych programoch). Rodièia nemajú zrejme ani potuchy o 
tom, že by mali kona�, vyvíja� nejakú èinnos�, že by mali v mysli, v srdci a vo vôli svojich detí vykona� 

POH¼ADY DO DNEŠNEJ RODINY - 3
pod¾a Jamesa B. Stensona

Náèrt konzumnej rodiny
Stojí za to pozrie� sa bližšie na typické vlastnosti 

konzumnej rodiny. Odfotografujeme náèrt tých 
neš�astných „normálnych“ príbytkov, v ktorých sú deti 
vychovávané tak, aby mali v budúcnosti problémy. Ak sa 
pozriete na detstvo mnohých problémových adolescentov 
a mladých dospelých, všimnete si, ktoré rysy ich 
rodinného života sa znovu a znovu opakujú s nápadnou 
pravidelnos�ou. Najprv zaostríme na rodièov, potom na 
deti.

December 2014



Spravodaj  ODKONICKÝP9

lebo v Podkoniciach napadlo snehu aj po kolená. 
Neopísate¾nú atmosféru mali Vianoce. Stromèek, skromné darèeky, amatérske divadlo a 

polnoèná omša, na ktorú sme sa brodili úzkym chodníèkom do rozžiareného kostola, kde si každý 
zo srdca úprimne zaspieval vianoèné pesnièky. 

Samozrejme, že spomienok na prežité roky medzi dobrými a pracovitými ¾uïmi je neúrekom, 
ale vo vašom Spravodaji nie je to¾ko miesta, takže ešte raz ïakujem, že ste na mòa nezabudli a 
venujem vám vinš, ktorý pochádza tiež z Podkoníc, ale si ho už možno nepamätáte:

„Vinšujem vám tieto výroèité sviatky, aby vám dal Pán Boh zdravia, š�astia, hojného Božského 
požehnania, na dietkach potešenia, na statoèku rozmnoženia, na poli dobré úrody, do domu dobré 
príchody a všetko, èo si želáte, vám vinšujem a prajem!“

Banská Bystrica, 26.11.2014
 Elena Hlasicová - Oèenášová

Vážení a milí rodáci!

Chcem sa vám srdeène poïakova� za gratuláciu k mojim 
narodeninám.

Úprimne sa priznám, že som to ani vo sne neèakala. Ve¾mi si to vážim, 
bolo to pre mòa ve¾mi milé prekvapenie, ktoré hreje pri srdci.

Moje rodisko, Podkonice, kde som prežila detstvo a mlados�, sú vždy 
prítomné v mojom  živote. Nech sa nachádzam kdeko¾vek vo svete, vždy 
sa rada vraciam domov, do Podkoníc, malej dedinky uèupenej medzi 
vrchmi. Veï na partiu z Martinceje vàšku sa zabudnú� nedá, keï sme 
spoloène všetky deti chodili na šípky, drienky, trnky alebo suché drevo pod 
kotlíky, keï sa na záhumní varil slivkový lekvár. V zime zase sánkovaèka, 

Foto: Jaroslav KostúrVAŠE PRÍSPEVKY.

nejakú zmenu: že by mali posilòova� svedomie a charakter svojich detí a to pre ich vlastné 
dobro v živote.

Nebezpeèné ústupky
Takíto rodièia sa ¾ahko podvo¾ujú prianiam a „pocitom“ svojich detí aj keï si myslia, že je to 

možno chyba. Ve¾mi èasto v rodinnom živote umožòujú to, s èím nesúhlasia. To znamená, že 
umožòujú, aby detské prosby a kòuèanie malo väèšiu váhu, ako rodièovský úsudok a obavy. 
Rodièia sú motivovaní hlavne úsmevom svojich detí, nie ich skutoèným prospechom, a tak v 
mnohých prípadoch ustúpia, aby zabránili konfliktom a „scénam“. Tým, že ustupujú, nevedomky 
uèia deti, že silné túžby èi dokonca rozmary majú väèšiu váhu než svedomitý úsudok. Následkom 
toho deti nedokážu rozlíši� medzi prianím a potrebami - pre takéto deti sa aj v dospelom veku 
prianie stáva potrebou. Dôsledkom toho sa vo svojom jednaní riadia pocitom, nie svedomím. (Èo 
sa teda stane neskôr, keï budú deti èeli� neskôr pokušeniam mimoriadne príjemných pocitov, ktoré 
im môžu poskytnú� drogy, alkohol alebo vo¾ný sex? Èo ich zadrží?)

...pokraèovanie v budúcom èísle
spracoval Jozef Kuneš

RODINA
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KULTÚRA

PODKONICKÝ KOSTOL OSLAVUJE

14. novembra 2014 uplynulo presne 195 rokov od dokonèenia stavby nášho kostola do 
podoby, v akej ju poznáme dnes. Pri tejto príležitosti sme nazreli do farského archívu spolu s pánom 
farárom Jozefom Kunešom a prinášame vám nieko¾ko fotografií. Zaznamenávajú hlavne ve¾kú 
rekonštrukciu kostola od roku 1983 za pôsobnosti vdp. Jozefa Hrtúsa a tiež fotky tesne pred touto 
rozsiahlou zmenou interiéru nášho chrámu.

Poèas rekonštrukcie bolo zavedené vodovodné potrubie do sakristie, nové prípojky 
elektrického vedenia, uložené káble ku akumulaèným peciam, odstránené dva boèné oltáre, 
nanovo omietnuté steny, vytvorený nový korpus hlavného oltára z betónu, pôvodné mriežky 
(šránky) pred oltárom boli odstránené a vytvorené dva stupne z lode do svätyne, prièom i pred 
hlavným oltárom bol vytvorený jeden stupeò.

Rekonštrukcia
hlavného oltára

Vonkajšie práce
(október 1987)
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Na mramorový korpus bol uložený nový upravený oltár a bol prema¾ovaný bronzovo-zlatými 
farbami, na ktorých vynikli plastiky - v¾avo Obeta Melchizedechova a vpravo Obeta Abrahámova. 
Neskôr bola zrušená aj drevená spovednica a zriadená nová spovedná miestnos�. Ïalej prebehla 
rekonštrukcia sakristie, podlaha svätyne i lode boli vydláždené mramorom a vykonala sa úprava 
boèných oltárov.

Po prestavbe interiéru kostola prišiel na rad aj vonkajší vzh¾ad. Upravené boli vstupy do 
kostola, hlavný aj boèný, schody na južnej strane, oplotenie, osvetlenie a nové chodníky.

Neskôr pokraèovali práce aj za pôsobenia vdp. Dávida Tencera, ako oprava vonkajšej omietky, 
ma¾ovanie interiéru a strechy kostola, obnova strechy na veži a výmena kríža na veži. V roku 1992 
prebehla generálna obnova organu. V roku 2013 za pôsobenia vdp. Jozefa Kuneša sa vykonala 
kompletná výmena vežových hodín.

Ak by sme naèreli ešte hlbšie do histórie, dozvedeli by sme sa, že prvý kostolík sv. Martina s 
oltárom Panny Márie z roku 1657 bol postavený v gotickom štýle. V roku 1813 bol položený 
základný kameò terajšieho kostola. Z pôvodného kostolíka ostali múry svätyne, z ktorej potom 
vznikla dnešná sakristia. Z múrov pôvodnej lode ostal len južný múr, kde okná i vchod boli 
zamurované. Dnes môžeme vidie� obrysy pôvodného vchodu do malého kostolíka za èipkárskym 
krížom z roku 1888.

Na západnej strane bol vymurovaný nový múr a z bývalej lode vznikla svätyòa dlhá 12 metrov a 
široká 7,6 metra. Ku stavbe pristavili novú loï s predchrámovým priestorom. V septembri 1815 bola 
postavená veža kostola, lebo pôvodný malý kostolík pravdepodobne nemal vežu a zvony boli 
umiestnené vo zvonici. Na vrchole veže bola upevnená �ažká medená gu¾a so železným krížom. 
Celková prestavba do dnešného pôdorysu trvala 6 rokov a posviacka sa konala v nede¾u po dni sv. 
Martina dòa 14.11.1819.

Ing. Jaroslav Kostúr
foto: farský archív,

ïalšie fotky z histórie kostola nájdete na www.NasePodkonice.sk

PREDAJ LÍSTKOV NA VIANOÈNÉ STROMÈEKY

Urbárske a pasienkové spoloèenstvo Podkonice oznamuje, že 
predaj lístkov na vianoèné stromèeky sa uskutoèní v sobotu 
6.12.2014 a v sobotu 13.12.2014 v èase od 17:00 do 18:00 hod. 
v kancelárii Urbárskeho a pasienkového spoloèenstva v budove 
obecného úradu. Cena lístka, na ktorý je možné reza� jeden 
stromèek, je 2 €.

Stromèeky je možné reza� len smrek a borovicu na pastvách v 
lokalitách: ¼upèica, Gaèiny a Zákutie.

Dušan Koctúr

.

Foto: Jaroslav KostúrURBÁR
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ADVENTNÝ A VIANOÈNÝ HUMOR

Janko poèul rodinnú legendu, ako jeho otec, dedo aj pradedo v deò svojej dospelosti chodili po 
vode podobne ako Pán Ježiš. V deò keï mal osemnáste narodeniny, požièal si lodièku, odplával na 
jazere ïaleko od brehu a z lodièky vystúpil. Prirodzene, moc nechýbalo a bol by sa utopil…
- Vieš, Janko, - povedala mu babièka, keï sa vrátil domov, - niè si z toho nerob. Háèik je v tom, že 
tvoj otec, dedko i pradedo sa narodili v januári a ty si sa narodil v júli!

Na hodine dejepisu v jednej zo škôl Nového Anglicka. 
- Preèo puritáni opustili Anglicko a priplávali do Ameriky?
- Aby mohli slobodne bez strachu z prenasledovania vyznáva� svoju vieru a núti� k tomu ostatných.

Na šírom mori sa potápa loï. Kapitán sa pýta megafónom cestujúcich:
-J e tu niekto, kto sa vie modli�?
Prihlási sa iba jeden pasažier: - Ja.
- Výborne, ïakujem, - poteší sa kapitán. - Vy sa teda zaènite modli� a ostatní si možu ís� prevzia� 
záchranne vesty, jedna nám totiž chýba.

Na hodine ateizmu hovorí uèite¾ka de�om:
Deti, a teraz budeme všetci spoloène krièa� smerom k nebu: “Boh neexistuje!”
Deti krièia, ale uèite¾ka spozorovala, že jeden židovský chlapec mlèí a preto sa ho pýta:
- Preèo nekrièíš s ostatnými?
Chlapec na to:
- Ak tam nikoho niet, tak naèo krièa�? A ak tam niekto je, preèo kazi� vz�ahy?

Vedec diskutuje s Bohom:
- Bože, už �a nepotrebujeme, veda je v súèasnosti taká vyspelá, že vieme urobi� èloveka z hliny.
- Tak mi to ukáž.
Vedec zaène bra� zo zeme hlinu ale Boh ho zastaví:
- Poèkaj, poèkaj! Zober si svoju hlinu.

Nový kaplán navštívil domov dôchodcov. Nadviaže rozhovor aj s jedným pánom. Ten sa pochváli:
-Ja nemám na celom svete ani jedného nepriate¾a!
-No, to je úžasné! Hotový zázrak! – hovorí natešený kaplán.
-Zázrak? Ani ve¾mi nie, - usmeje sa starèek, - všetkých som prežil. Mám totiž stosedem rokov!

Nábožný otec rozpráva de�om príbeh o prvotnom hriechu Adama a Evy:
- Potom, ako Adam a Eva zjedli plod zo zakázaného stromu, ¾udia zaèali umiera�.
- Ocko, ja viem, preèo zaèali umiera�.
- Preèo?
- Lebo si ho zabudli umy�.

Zaèínajúci kazate¾ sa zamýš¾a v kázni poèas vianoènej omše:
- Vždy som obdivoval Božiu schopnos� plánovania èasu. Veï bolo treba všetko vypoèíta� tak, aby 
sa Ježiš narodil presne na Božie narodenie!

Kòaz zaskoèený nebývalým množstvom farníkov na pobožnosti sa im na záver prihovoril:
- Vzh¾adom na to, že dnes na Božie narodenie prišlo to¾ko mojich oveèiek, ktoré nikdy inokedy v 
kostole nevidím, využívam túto príležitos� a prajem vám hneï tiež požehnanú Ve¾kú Noc!

OKIENKO HUMORU

-kj-
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Odchod: 8:00 hod. parkovisko pred VUB (prípadne pod¾a dohody)
Príchod do Budapešti: cca 10:30 hod.
Odchod z Budapešti: 19:00 hod.
Príchod do B.Bystrice: 22:30 hod.
Cena zahàòa: dopravu luxusným autobusom, 1x nápoj v autobuse
Cena nezahàòa: cestovné poistenie

Program:
autobus vás vysadí v blízkosti Námestia Vorosmarty tér, kde sa nachádza 

kaviareò Geubard. Fasáda kaviarne sa mení v adventnom období na „Advetný kalendár“ a každý 
deò o 17:00 hod. sa otvára jedno okno s umeleckým dielom. Taktiež je možné navštívi� Budín, kde 
dominuje hrad a rybárska bašta Halászbástya, odkia¾ je prekrásny výh¾ad na Budapeš�. Medzi 
ïalšie vyh¾adávané miesta patrí: Margitin ostrov (Margit sziget), Bazilika sv. Štefana, Štátna opera, 
Parlament, Citadella a iné.

Prihlásenie na zájazd:
Email: 
Telefonicky: 
- Prihlásenie sa stáva záväzným po úhrade 22 € na èíslo úètu 434210304/0900
- Po úhrade nie je možné vykona� storno, môže za vás cestova� iná osoba
- Prihlásenie je možné do 17.12.2014

Tešíme sa na príjemne strávené chvíle v Budapešti...

*zájazd sa uskutoèní len v prípade prihlásenia minimálne 40 osôb

Individuálny - 

lalik.miroslav@gmail.com
0905 015 104

VIANOÈNÁ BUDAPEŠ�
20.12.2014 (sobota)

Budapeš�, Námestie Vorosmarty tér

Cena: 22 € / osoba

PODUJATIA
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15.12.

16.12.

17.12.

18.12.

19.12.

20.12.

21.12.

18.00 - féria

+ Pavol Dobrík

22.12.

23.12.

24.12.

25.12.

26.12.

27.12.

28.12.

SV. RODINY JEŽIŠA, MÁRIE A JOZEFA

18.00 - Svätého Jána Kentského, kòaza

6.00 - féria

6.00 - féria

+ sestry Mária a Anna

9.00 - Svätého Štefana, prvého muèeníka

NARODENIE PÁNA

+ Anna Turèanová, 1. výroèie

+ Anna Slobodníková

+ rodièia Angela a Štefan Gregorèok,
dcéra Elena a syn Miroslav

6.00 - féria

18.00 - féria

+ Helena a Valentín Ivaniè

18.00 - féria

+ Anna a Viliam Valent

9.00
Za všetkých farníkov

FARSKÉ  OZNAMY 8.12.2014 - 4.1.2015

8.12.

9.12.

10.12.

11.12.

12.12.

13.12.

14.12.

18.00 - Svätého Damaza I., pápeža

18.00 - Prebl. Panny Márie Guadalupskej

+ Emília a Ludvik Turèan
a zosnulí z rodiny

3. ADVENTNÁ NEDE¼A

Na úmysel

6.00 - Svätej Lucie, panny a muèenice

6.00 - féria

+ rodièia Anna a Martin Ivaniè

18.00 - Sv. Jána Didaka Cuauhtlatoatzin

Za Božiu pomoc pre rodinu Ulbrikovú
a Forgáèovú

+ František, Boris, Júlia a Ján Bobák

9.00
Za všetkých farníkov 

Jozef Kuneš, farár
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9.00
Za všetkých farníkov

+ Mária a Matúš Barla,
brat Ján a manželka

29.12.

30.12.

31.12.

1.1.

2.1.

3.1.

4.1.

2. NEDE¼A PO NARODENÍ PÁNA

18.00 - Sv. Bazila Ve¾kého a Gregora Naz.

7.30 - Najsvätejšieho mena Ježiš

9.00
Za všetkých farníkov

Za Božie požehnanie nového starostu
a poslancov obecného zastupite¾stva

Poïakovanie a prosba o Božie
požehnanie pre rodinu Halajovú

7.30 - Svätého Jána, apoštola a ev.

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ

December 2014

4. ADVENTNÁ NEDE¼A

18.00 - Sv. Karola Borromea, biskupa

16.00 - Svätého Silvestra I., pápeža

PANNY MARIE BOHORODIÈKY

+ Anna a Štefan Valent

Poïakovanie za uzdravenie

10.00
Za všetkých farníkov

+ Anna a Jozef Gregorèok, è.d. 89

EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA - Každý štvrtok po sv. omši

DETSKÉ SV. OMŠE - Každý piatok

18.00 - Nepoškvrnené poèatie P. Márie

Za všetkých farníkov

0.00 - Na úmysel
10.00 - Za všetkých farníkov
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