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18.00 - féria

+ Etela a František Budaj

SV. MARTINA - HODOVÁ SLÁVNOS�

18.00 - Sv. Leva Ve¾kého, pápeža

18.00 - Sv. Martina z Tours, biskupa

18.00 - féria

+ st. rodièia Jakošovcov a Beòovcov

18.00 - féria

18.00 - Sv. Jozafáta, biskupa a muè.

+ František Balko

+ manžel Pavol Dobrík 

+ rodièia Kornélia a Jozef,
syn Jozef a starí rodièia

7.30 - Panny Márie v sobotu

18.00 - Sv. Františka Xaverského

+ František Oèenáš st.
a rodièia Júlia a Pavol

18.00 - féria

+ Helena a Ján Styk a starí rodièia

9.00
Za všetkých farníkov

FARSKÉ  OZNAMY 9.11. - 6.12.2015
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10.00 - za všetkých farníkov
16.00 - organový koncert

+ rodièia Emília a Anton Barla

1. ADVENTNÁ NEDE¼A

18.00 - féria

7.30 - Panny Márie v sobotu

9.00
Za všetkých farníkov

Poïakovanie za dožitých 80 rokov
s prosbou o Božiu pomoc

+ Ondrej Nemèok

7.30 - Sv. Panny Márie v sobotu

November 2015

2. ADVENTNÁ NEDE¼A

18.00 - Sv. Ondreja Dung-Laka a spol.

18.00 - Sv. Kataríny Alexandrijskej

18.00 - féria

+ z rodiny Ivanièovej a Bobákovej

+ rodièia Filoména a Anton a deti

Prosba o Božiu pomoc
rodine Turèanovej

+ Ema a Štefan Ivaniè a starí rodièia

VÁŽENÍ SPOLUOBÈANIA,

v poslednú októbrovú sobotu sme si posunuli 
hodinky o hodinu spä�. Príroda sa chystá na zimný 
spánok. Èakajú nás dlhé zimné veèery, vôòa èaju 
a príprava na vianoèný èas èi nové predsavzatia.

 

A èo tie naše predsavzatia? V èom sa chceme 
zlepši� ako obec? Èo by ste chceli zmeni� vy 
obèania? My na Obecnom úrade chceme zníži� 
prevádzkové náklady (hlavne energetické), 

Na úmysel

NEDE¼A KRISTA KRÁ¼A

18.00 - féria

7.30 - Obetovanie Panny Márie

9.00
Za všetkých farníkov

+ Anna a Jozef Gregorèok, è.d. 137

+ Mária Chabanová

18.00 - Sv. Alžbety Uhorskej, reho¾.

18.00 - féria

18.00 - féria

+ Emília a Pavol Homola a starí rodièia

+ rodièia Helena a Michal Šípka a deti

+ Helena a Július Slobodník a deti

posilni� rozvoj cestovného ruchu, zvýši� príjmovú èas� rozpoètu obce a naplno sa zapoji� do 
projektov v rámci výziev Európskej únie z programového obdobia 2014-2020, ktoré sú šité pre 
menšie obce do 1000 obyvate¾ov. 

 

Mesiac október sa zapíše v našej krásnej obci ve¾kými písmenami. Navštívil nás pán minister 
vnútra JUDr. Róbert Kaliòák. Spoloèná celoroèná snaha priniesla ovocie v podobe repasovanej 
Tatry 148. V tento deò sme všetci hrdo stáli na námestí a tešili sa. Prajem si, aby sme takýchto chví¾ 
mali viac a boli sme hrdí na to, že sme Podkonièania.

Ve¾ká úcta a poïakovanie patrí nášmu rodákovi Jaroslavovi Barlovi, ktorý nám pomohol vo 
vybavení novej Tatry.

 

Na slávnostnom ceremoniáli sme si priali, aby sme ju nevetrali tak èasto. Už poèas 
“dušièkového” víkendu premiérovo zasahovala pri požiari „Pod Stráòou“. Vïaka duchaprítomným 
obèanom a pohotovým hasièom sme zabránili rozšíreniu požiaru na Konice.

 

Keïže som sa z rodinných dôvodov nemohol zúèastni� na poslednej svätej omši, ktorú slúžil 
pán farár Jozef Kuneš, rád by som využil tento priestor na poïakovanie. Z celého srdca chcem 
poïakova� v mene nás všetkých za duchovný rozvoj, podporu, úsmev a vždy otvorené dvere na 
fare. Milý pán farár, budeš nám ve¾mi chýba� ako duchovný otec, èlen redakènej rady i ako ctený a 
aktívny obèan našej dediny. Veríme, že sa nevidíme naposledy a obèas k nám zavítaš opä�, aby 
sme si mohli zaspomína�.

Rád by som privítal nového duchovného otca pána farára Miroslava Spišiaka, ktorému prajem 
ve¾a sily, trpezlivosti a duchovného pochopenia pre nás všetkých. 

 

Prajem vám krásny novembrový èas.
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Miroslav Spišiak,
správca farnosti

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ

EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA - každý štvrtok po sv. omši

DETSKÉ SV. OMŠE - každý piatok

tel.: 048 / 41 968 96, 0908 477 415

Michal Vráb, starosta obce

18.00 - Výr. posviacky Lateránskej baz.

Na úmysel

18.00 - Svätej Margity Škótskej

Na úmysel

18.00 - Sv. Klementa I., papeža a muè.

Na úmysel

18.00 - Sv. Ondreja, apoštola

Na úmysel
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ÈO PRINIESOL OKTÓBER 2015

• Poèas októbra sme podali projekt na zatep¾ovanie budovy základnej školy s materskou 
školou a výmenu okien. Projektová dokumentácia bola rozdelená na fázy. O výsledku vás 
budeme informova�. 

• Október ako mesiac úcty k starším sme si uctili stretnutím jubilantov v kres�anskom dome. 
Na spoloènom stretnutí vystúpili aj deti zo základnej školy. Pocit, že sme my mladší odovzdali nieèo 
pre našich starších, sa nedá opísa�. 

• V júli sme podali žiados� na kamerový systém v rámci projektu „Zníženie kriminality 
osadením kamier“ na Ministerstvo pôdohospodárstva, ktoré vyhlásilo poslednú výzvu z 
programového opatrenia na rok 2007 - 2013 s možnos�ou èerpania prostriedkov do roku 2015. 
Posledný októbrový týždeò sme dostali zamietavú odpoveï. Projekt presúvame na Ministerstvo 
vnútra, kde budeme predklada� žiados� na konci novembra.

.

.

.

NOVINKY V OBCI

1) SEPARÁCIA NÁM IDE OD RUKY

Vïaka vám sme k dnešnému dòu vyseparovali 160 kg hliníka a 40 kg 
plechu. Prispievame k tomu spoloène separovaním plechoviek, ktoré 
následne triedime na hliník a kov. Prosíme vás, aby ste plechovky pred 
vyhodením do zbernej nádoby vypláchli. Nevypláchnuté plechovky v 
zbernej nádobe hnijú a pri vyberaní a následnom triedení èelíme 
nepríjemnému zápachu a èervíkom. Aj napriek posilneniu novými zbernými 
nádobami sa stále stretávame s vyhodenými plechovkami mimo košov.

2) VE¼KOKAPACITNÉ KONTAJNERY

Kolektív obecného úradu ïakuje pánovi Ing. Emilovi Drlièkovi za 
ústretovos� pri pristavení ve¾kokapacitných kontajnerov. Poèas 
predposledného októbrového týždòa bolo pristavených 6 kontajnerov. Vyviezli 
sme spolu 6,5 ton odpadu. V budúcnosti prosím dávajte pozor na odpad, 
ktorý do kontajnerov vyhadzujete. Z kontajnerov sme povy�ahovali aj 
elektroodpad, sklo a drevo. Sú to suroviny, ktoré separujeme pravidelne a do 
ve¾kokapacitných kontajnerov nepatria.

3) PARKOVANIE V OBCI

Znovu apelujeme na obèanov, aby svoje motorové vozidlá parkovali vo 
svojich dvoroch. Èoraz èastejšie sme svedkami neoh¾aduplnosti, keï sme 
schopní parkova� na chodníku, v križovatke alebo na ceste priamo pri vchode 
do domov. Blíži sa zimná sezóna, èas pluhovania. Pluh potrebuje urèitú 
rýchlos�, aby mohol odstráni� napadnutý sneh z vozovky. Pri prechádzaní 
pluhu hrozí, že môže zachyti� vaše vozidlo a poškodi� ho. Upozoròujeme 
preto obèanov, aby parkovali v súlade s predpismi.

-mv-
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# Meno tímu Zápasy Výhry Remízy Prehry Skóre Body
1 FK Podkonice 13 11 1 1 52:13 34
2 TJ Partizán Hiade¾ 13 8 3 2 40:24 27
3 TJ Slovan Tajov 13 8 2 3 67:31 26
4 OZ Králická Tiesòava 13 8 1 4 57:32 25
5 TJ Družstevník Mièiná 13 6 4 3 41:25 22
6 ŠK Zornièka Rieèka 13 6 3 4 45:37 21
7 TJ Družstevník Dúbravica 13 6 2 5 54:43 20
8 ŠK Selce B-Baláže 13 5 2 6 38:42 17
9 TJ Iskra Horné Pršany 13 5 2 6 34:58 17
10 TJ Slovan Malachov 13 4 3 6 33:36 15
11 TJ Tatran Harmanec 13 3 3 7 27:36 12
12 TJ Hronsek 13 2 5 6 25:57 11
13 FK Baník ¼ubietová 13 2 0 11 23:66 6
14 ŠK Sokol FO Staré Hory 13 0 3 10 14:50 3

Dátum Zápas Výsledok
02.08.2015 FK Baník ¼ubietová - FK Podkonice 1 - 5
08.08.2015 FK Podkonice - TJ Družstevník Mièiná 1 - 1
22.08.2015 FK Podkonice - TJ Hronsek 7 - 1
27.08.2015 ŠK Selce B-Baláže - FK Podkonice 1 - 3
30.08.2015 TJ Tatran Harmanec - FK Podkonice 1 - 2
06.09.2015 TJ Slovan Malachov - FK Podkonice 0 - 2
12.09.2015 FK Podkonice - TJ Iskra Horné Pršany 11 - 1
20.09.2015 ŠK Zornièka Rieèka - FK Podkonice 2 - 7
26.09.2015 FK Podkonice - TJ Partizán Hiade¾ 4 - 0
04.10.2015 OZ Králická Tiesòava - FK Podkonice 0 - 2
10.10.2015 FK Podkonice - TJ Slovan Tajov 3 - 2
24.10.2015 FK Podkonice - ŠK Sokol FO Staré Hory 3 - 0
31.10.2015 TJ Družstevník Dúbravica - FK Podkonice 3 - 2

zdroj: obfzbb.sk

FUTBAL - II. TRIEDA - SKUPINA A

Na zaèiatku jesennej sú�aže nikto netušil, akým smerom sa podkonický futbal bude ubera�. 
Avšak partia okolo Michala Barlu sa dala dokopy a pomohla nášmu futbalu, ktorý po jeseni zimuje 
na prvom mieste II. triedy. Cie¾om je pokraèova� v nastolenm trende a sú�až budúci rok vyhra�. 
Najlepšími strelcami mužstva sa stali Lukáš Kupec a Juraj Francisty, ktorí dali zhodne po 7 gólov.

Okrem futbalu sa svojpomocne vykonala aj rekonštrukcia spàch a šatne domácich v hodnote 
900 €, ktorú si futbalisti hradili z vlastných príspevkov.

Poïakovanie patrí všetkým sponzorom, hráèom a ¾uïom z dediny, ktorí pomohli po športovej, 
finanènej aj ¾udskej stránke.

Roman Patráš

ŠPORT

Tabu¾ka po jesennej èasti sú�aže

Výsledky FK Podkonice
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Druhým problémom je bezpeènos� pri vzniku požiaru. Pri hasení požiaru v posledný 
októbrový víkend sme mali problém prejs� s hasièským vozidlom cez zaparkované autá „Pod 
Stráòou“. Èo ak bude horie� na vašej ulici a budete potrebova� pomoc?

Tretí problém je prekážanie zaparkovaných áut pri prechádzaní smetiarskeho auta. Celý 
rok prekážajú smetiarom v niektorých èastiach obce zaparkované autá. Napríklad v križovatke pri 
strednej zastávke dochádza k stretu smetiarskeho auta s práve križujúcim autom v križovatke. 
Výsledkom je nepreh¾adná križovatka a situácia ohrozujúca chodcov na chodníku. V starej dedine 
máme problém v úzkych èastiach prechádza� s ve¾kým smetiarskym autom okolo zaparkovaných 
áut. 

Pre informáciu sme získali porovnanie dopravných nehôd z Dopravného inšpektorátu v 
Banskej Bystrici. Za obdobie 1.1.2013 - 21.10.2013 bolo v BB kraji 1140 dopravných nehôd, pri 
ktorých bolo 14 osôb usmrtených, 122 osôb sa �ažko zranilo a 461 osôb malo ¾ahké zranenia. Za 
rovnaké obdobie minulého roka t.j. 1.1.2014 - 21.10.2014 bolo v BB kraji 1071 dopravných nehôd, 
18 usmrtených osôb, 131 osôb �ažko zranených a 464 osôb ¾ahko zranených. Keï porovnáme tieto 
údaje s tohtoroènými, tak v tomto roku sa zvýšil poèet usmrtených osôb.

Nárast poètu vozidiel cítime aj v našej obci. Pre porovnanie bolo ku koncu roka 2007 
evidovaných v BB 32 tisíc osobných vozidiel a v roku 2015 je ku koncu septembra evidovaných 42 
tisíc vozidiel. Autá prinášajú komfort do našich životov, no nesmie to by� na úkor bezpeènej 
prevádzky èi priestoru vyhradeného pre chodcov.

4) NEMÁTE PRÁCU? ZAMESTNÁME VÁS NA OBECNOM ÚRADE

Vítame, že Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny pripravil pokraèovanie projektov na podporu 
nezamestnanosti mladých, dlhodobo nezamestnaných alebo starších èi znevýhodnených 
obèanov. V súèasnosti beží nieko¾ko projektov. V prípade, že ste stratili prácu, ve¾mi radi vám 
pomôžeme a zamestnáme vás na obecnom úrade. Obecnému úradu prepláca ÚPSVaR od 95 - 
100 % nákladov na mzdu. V praxi to znamená, že neza�ažujeme výdavkovú èas� rozpoètu obce. 
Spoloène získame nové skúsenosti a vy máte možnos� rozšíri� si paletu svojich schopností. Sme 
radi, že i v takejto ne¾ahkej situácii vieme poda� pomocnú ruku tu doma, v Podkoniciach. 
Spoloènými silami môžeme zmeni� našu obec na krajšie a èistejšie miesto.

5) ZÁKAZ PÁLENIA LÍSTIA

Obecný úrad apeluje na obèanov, aby v tomto jesennom èase nepálili lístie z napadaných 
stromov. Okrem nepríjemného zápachu šíriaceho sa po celej dedine sa dopúš�ajú aj priestupku 
voèi zákonu o odpadoch.

Lístie sa musí likvidova� ako biologicky rozložite¾ný odpad. Je potrebné ho vyviez� na skládku 
za Moèilá, kde sa rozloží. Ïakujeme.

OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE

5) SEPAROVANÝ ODPAD 

Tento mesiac bude vývoz PLASTOV prebieha� v pondelok 

23. novembra 2015 -jk-

VIANOÈNÁ VIEDEÒ
 

Termín: 05.12.2015
 

Cena: 21 eur/osoba*
zahàòa: doprava
nezahàòa: cestovné poistenie

Program:
8:00 hod. - odchod zo SVK, parkovisko pred VUB
12:00 - 19:00 hod. - príchod na námestie Rathaus,

individuálny program
19:00 hod. - návrat na SVK

Prihlásenie:
Miroslav ¼alík
0905 015 104
lalik.miroslav@gmail.com
èíslo úètu: 434210304/0900

* zájazd sa uskutoèní len v prípade dostatoèného poètu osôb

VIANOÈNÝ KRAKOW
 

Termín: 12.12.2015
 

Cena: 17 eur/osoba*
zahàòa: doprava
nezahàòa: cestovné poistenie

Program:
8:00 hod. - odchod zo SVK, parkovisko pred VUB
12:00 - 19:00 hod. - individuálny program
19:00 hod. - návrat na SVK

Prihlásenie:
Miroslav ¼alík
0905 015 104
lalik.miroslav@gmail.com
èíslo úètu: 434210304/0900

* zájazd sa uskutoèní len v prípade dostatoèného poètu osôb

PODUJATIA

-mv-

Obecný úrad Podkonice a Lalík bus pre vás pripravili autobusové zájazdy do Vianoènej Viedne 
a Vianoèného Krakova.
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KRAJSKÉ RIADITE¼STVO POLICAJNÉHO ZBORU V BANSKEJ BYSTRICI

1 119 dopravných nehôd
27 usmrtených osôb

129 osôb �ažko zranených a 538 osôb ¾ahko zranených

Uvedené údaje sú za obdobie od 1. januára do 21. októbra 2015 len za Banskobystrický kraj. 

Alarmujúce èísla, za ktorými sa ukrývajú skutoèné ¾udské tragédie, ale aj nezodpovedné a 

riskantné správanie sa na cestách. Dennodenne vodièi motorových vozidiel porušujú pravidlá 

cestnej premávky, predovšetkým rýchlou a bezoh¾adnou jazdou, jazdou pod vplyvom alkoholu, 

riskantným predchádzaním a preceòovaním vlastných schopností a ohrozujú tak nielen seba, ale 

aj ostatných úèastníkov cestnej premávky. K porušovaniu pravidiel cestnej premávky a tragickým 

dopravným nehodám dochádza aj napriek èastým dopravno-bezpeènostným akciám, zvýšenému 

poètu policajných hliadok na cestách, preto aj touto cestou:

APELUJEME NA VODIÈOV MOTOROVÝCH VOZIDIEL:

• Dodržiavajte maximálnu povolenú rýchlos� a prispôsobte jazdu svojim schopnostiam, stavu a 

povahe vozovky!

• Nikdy pred jazdou alebo poèas jazdy nepožívajte alkoholické nápoje, ani iné návykové látky!

• Neriskujte zbytoène pri predchádzaní

• Používajte bezpeènostné pásy

• Za volantom netelefonujte

• Nepreceòujte svoje schopnosti, zvláš� ak Vám chýba dostatoèná prax

• Predvídajte! Zvláš� ak sa na ceste pohybujú chodci a cyklisti.

• Dodržiavajte medzi vozidlami bezpeènú vzdialenos�, obzvláš� v jesennom a zimnom období, 

kedy môže by� vozovka už zradná (napadané lístie, námraza, sneh na ceste)!

• Nezabudnite si v dostatoènom predstihu vymeni� letné pneumatiky za zimné!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

DUCHOVNÉ OKIENKO

jeho diela vykúpenia.
Katechizmus Katolíckej cirkvi nazýva odpustky odpustením èasného trestu pred Bohom za 

hriechy, ktoré sú už odpustené, èo sa týka viny. Èasný trest chce vyjadri� pravdu, že aj všedný 
hriech má za následok nezdravé pripútanie k stvoreniam, ktoré potrebujú oèistenie. Odpustky sú 
èiastoèné alebo úplné, pod¾a toho èi oslobodzujú od èasného trestu za hriechy èiastoène alebo 
úplne. Veriaci môže získa� odpustky za seba alebo za zosnulých.

Hriech má dvojaký následok
Sú stupne viny a stupne trestu. Za smrte¾ný hriech je veèný trest, keï èlovek stratí osobné 

spoloèenstvo s Bohom.
Neodpustený veèný trest vovádza èloveka do veèného zatratenia. Veèný trest je odpustený 

dokonalou ¾útos�ou a spoveïou. Ale každý hriech je spojený tiež s trestom vzh¾adom na 
spravodlivos� (doèasné tresty). A tu majú miesto odpustky. Doèasné tresty majú dve roviny: 
materiálnu (utrpenia, trápenia) a morálnu (duchovné hodnoty, dokonalos�, zásluhy). Odpustky sú 
svätenina a neslobodno im pripisova� väèší význam ako sviatosti pokánia. Podmienkou získania 
odpustkov je krst, život v spoloèenstve Cirkvi, odpustenie �ažkých hriechov, vykonanie 
predpísaných dobrých skutkov a aspoò všeobecný úmysel získa� odpustky. Èo sa týka odpustkov 
za zomrelých, treba poveda�, že Cirkev nemôže rozhodova� o Bohu a jeho plánoch. Preto odpustky 
za zomrelých chápeme ako prosbu, ktorú Cirkev predkladá s Ježišom Kristom a v spoloèenstve so 
svätými. V odpustkoch má iniciatívu Boh. 

Jaroslav Kostúr
zdroj: www.pokojadobro.sk

Po príjemnom hodovaní tela poèas obeda vás pozývame aj na 
hostinu ducha, ktorá sa uskutoèní vo forme organového 
koncertu o 16.00 hod. v podaní MUSICA TEMPORIS.

V našom kostole sv. Martina sa na organe predstaví Marta 
Gáborová a jej hru sopránom obohatí Dominika Machutová.

Všetci ste srdeène vítaní.

Jaroslav Kostúr

PODKONICKÉ HODY

Prijmite pozvanie na slávenie podkonických hodov, ktoré sa uskutoènia: 
v nede¾u 15. novembra 2015 o 10:00 hod. vo Farskom kostole sv. Martina v Podkoniciach.

Hody v roku 2009 
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DUCHOVNÉ OKIENKO

HODOVÁ SLÁVNOS�

Územne sa hody rozširovali spolu s rozvojom cirkevnej farskej organizácie, najmä v 18. - 19. 
storoèí a na zaèiatku 20. storoèia. Dodnes prežívajú tam, kde pretrváva kontinuita susedského 
života a kde pôsobia ako spoloèenský zvyk.

Formálne sa dotvorili v stredovekých mestách. V jednotlivých regiónoch sa dbalo na to, aby 
patróni èasovo rovnomerne pokryli spoloèensky vhodné dátumy v priebehu celého roka, lebo s 
hodmi býval spojený jarmok, na ktorom oèakávali kupujúcich a hostí zo širšieho okolia. Presun 
hodov do jesenného obdobia s dostatkom potravín je relatívne nový jav. Súvisí s rekatolizáciou v 
18. storoèí, najmä s prienikom mariánskeho kultu, s cyklom hospodárskeho života v dedinskom 
prostredí i s výstavbou protestantských kostolov, kde obyèajne spájali posviacku so vzdávaním 
vïaky za úrodu.

Jednou z najdôležitejších funkcií hodov bola a dodnes ostáva príležitos� na upevòovanie 
povedomia obyvate¾ov obce, na obnovu spoloèenských kontaktov a na nadväzovanie nových 
známostí. Hodová slávnos� trvala v minulosti, niekedy aj dnes, viac dní. Bola to výroèná udalos�, 
ktorá mala viac èastí: cirkevnú i svetskú, rodinnú i obecnú. Príprava hodov bola príležitos�ou 
vyèisti� a upravi� kostol, ulice, domy i dvory. Deò pred hodmi prichádzali do obce kramári a 
komedianti. Deti mali možnos� zoznámi� sa s jarmoènou kultúrou. V jednotlivých domácnostiach sa 
pieklo, varilo, mládež pripravovala miesto pre muziku. Prvá polovica nedele patrila kostolu, druhá 
hostine a zábave. Veèer sa väèšina cezpo¾ných hostí odobrala domov, ale mládež ostávala. 
Stretnutia pri tanci boli uznávanou príležitos�ou na nadväzovanie sobášnych známostí. Dodnes je 
to príležitos� na predstavenie snúbenca, snúbenice, na návštevu svatovcov. Hody sú tiež 
príležitos�ou na stretnutie príbuzných a rodákov. Povinnos� prís� na hody majú predovšetkým deti a 
súrodenci, ktorí bývajú mimo obce. Na hody sa obyèajne pozývajú i priatelia zo zamestnania. V 
mnohých obciach, obvykle tam, kde sú dva kostoly, mávajú ve¾ké i malé hody.

Odpustky spojené s odpustom (hodovou slávnos�ou)
V pastoraènej praxi a ¾udovej zbožnosti našej Cirkvi sa tešia ve¾kej ob¾ube tzv. "odpusty". 

Pravdepodobne nie je potrebné filologicky dokazova� takú zrejmú vec, že koreò slova „odpust“ je 
spoloèný, resp., že je odvodený od slova „odpustky“. Odpustová slávnos� je teda slávnos�, pri 
ktorej je možné získa� odpustky.

Katolícke chápanie odpustkov je spojené s uèením o trestoch za hriechy (následky hriechov). Aj 
prví kres�ania boli presvedèení, že s odpustením hriechov sa nestráca spôsobené utrpenie ani 
náklonnos� k zlému. Tieto následky mali by� odstránené úkonmi pokánia. Vplyvom keltského 
pokánia sa stanovilo, že za urèitý hriech bol urèený urèitý skutok pokánia. Dokonca, skutky pokánia 
mohli by� zmiernené aj peòažnou almužnou. Tento vývoj v 11. storoèí pokraèoval v podobe 
odpustkov.

Odpustky boli najprv chápané ako odpustenie skutkov kajúcnosti (napríklad odpustenie púte). 
Koncom 11. a zaèiatkom 12. storoèia pápeži ude¾ovali odpustky tým, ktorí sa zúèastòovali 
križiackych výprav alebo na ne finanène prispeli. Neskôr bolo možné získa� odpustky aj pre 
zomrelých. Vychádzalo sa z presvedèenia, že uložené pokánie, ktoré si èlovek nevykonal na tomto 
svete, musí by� „vykonané“ oèis�ovaním na druhom svete. V stredoveku sa v tejto oblasti znaène 
zvelièovalo. Tridentský koncil poukázal všeobecne na hodnotu odpustkov a zároveò varoval pred 
zneužitím a príliš ve¾kým poètom odpustkov.

Kardinál Rahner charakterizoval odpustky ako kvalifikovaný príhovor Cirkvi. Pápež Pavol VI. v 
roku 1967 èiastoène súhlasil s týmto názorom, keï hovoril o skracovaní následkov hriechov a o 
vzájomnej pomoci pri prekonávaní hriechov. Ale odpustky chápal tiež ako rozde¾ovanie pokladu 
Cirkvi.

Pokladom Cirkvi je Kristus, nako¾ko má v òom trvanie a platnos� zados�uèinenia a zásluhy  ...

Foto: Jaroslav KostúrSPOLOCENSKÁ KRONIKA

65 rokov

Martin Lupták (è.d. 325)

75 rokov

Ivan Oèenáš (è.d. 369)

Lenka Kostúrová & Dominik Valent - 24.10.2015 -  Podkonice
UZAVRELI

MANŽELSTVO

85 rokov

Ondrej Turèan (è.d. 312)

Mária Vrábová (è.d. 288)

Daniel Homola (è.d. 321)
Mária Dávidová (è.d. 316)

NARODENÉ
DETI

K PAMIATKE ZOSNULÝCH

Jeseò. Príroda sa mení, na stromoch zostali holé konáre. Prichádza deò zosnulých. Do 
rozkvitnutých chryzantém, ktoré dávame na hroby našich blízkych zosnulých, tíško padajú naše 
slzy a cez tiché modlitby ukladajú svoje bolesti do zeme. Puto, ktoré i po rokoch nás vždy spája. Veï 
odišli tam, odkia¾ niet návratu a nad nás vysoko, kde znejú anjelské hlasy.

 

Priblížme sa v modlitbách za nich k Bohu, veï ho máme blízko, najmä v tento smutný 
novembrový deò. Za všetky ich bolesti, ktoré prežívali pokia¾ boli medzi nami, vyprosme im od Boha 
veènú milos�. Tam vysoko ich už niè netrápi. Z ich oèí žiarila dobrota, budú nám chýba� do konca 
nášho života. Ticho stojíme a myslíme i na tie duše, na ktoré si nikto nespomenie. Smútok v nás 
pretrváva i po rokoch, no nestrácame nádej, že sa s nimi stretneme, keï budeme h¾adie� tvárou v 
tvár Otcovi.

 

�ažko je vyslovi�, èo èlovek cíti pri poh¾ade na cintorín a pri vstupe do neho. I po rokoch bolesti 
chodíme sem s úctou. 

 

Pane, v ruchu týchto dní vyprosujeme si od Teba najmä zdravie a sily, aby sme aspoò touto 
cestou boli s nimi. Prosme, aby odpoèívali v pokoji.

Anna Husárová

VAŠE PRÍSPEVKY.

Opustil nás Jozef Pikula ml.

Chcem vyjadri� úprimnú sústras� rodine Pikulovcov. Pán Jozef Pikula 
ml. nás opustil vo veku 59 rokov, náhle. Našej obci sa snažil pomôc� v 
projektoch, ktoré sme pripravovali na zateplenie školy a výmeny okien. 
Jozef, budeš nám chýba�.

Michal Vráb, starosta obce
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA

OKTÓBROVÉ AKTIVITY U NÁS

Pozorova� prírodu a hlavne tú podkonickú je vždy fascinujúce. Už kedysi dávno H. CH. 
Andersen vyslovil výrok: „Všetky knihy zožltnú, ale kniha prírody má každý rok nové, nádherné 
vydanie.“

Krásna, farebná jeseò, bohatá na svoju úrodu nás inšpirovala a pre škôlkarov a školákov sme 
zorganizovali sú�až v aranžovaní jesenných plodov, listov a darov jesennej prírody s názvom 
„Jeseò, pani bohatá.“ Sú�až sme odštartovali 5. 10. a vo štvrtok  15.10. v dopoludòajších 
hodinách prišlo k jej vyhodnoteniu. Naši traja porotcovia, pán starosta Michal Vráb, pán farár Jozef 
Kuneš a naša pani školníèka Marienka Flašková mali veru �ažkú úlohu pri rozhodovaní, pretože 
všetky jesenné aranžmány boli originálne a plné kreativity. 

Nakoniec sa porota rozhodla diplomy a ceny udeli� takto:
MŠ 1. miesto: Pe�ko a Matúško Polónyovci
   2. miesto: Kristínka a Pa�ko Skladányiovci
    3. miesto: neudelené
 

ZŠ 1. miesto: Hanka a Riško Fodorovci
 2. miesto: Laurinka Hlinková
  3. miesto: Katka Zátrochová a tiež 3. miesto: Dominik Barla
 

Porota sa rozhodla udeli� aj dve èestné uznania a tie si odniesli: Filipko Kostúr a Eliška 
Buda. Ví�azi dostali pekné darèeky a na záver sme sa všetci, aj ví�azi aj neví�azi, pohostili 
èokoládkami a cukríkmi ako cenou útechy. Všetkým ví�azom ešte raz gratulujeme. 

 

Úspešne sme v našej škole odštartovali s¾úbenú sériu „Kreatívnych štvrtkov“, ktoré budú 
vždy jedenkrát v mesiaci a sú urèené pre všetkých, bez oh¾adu na vek.  Každý si príde na svoje. 
Nebude chýba� originalita a hlavne tvorivos�. Koordinátorkou projektu je Zuzka Polónyová a z jej 
príspevku sa o prvom zrealizovanom kreatívnom štvrtku dozviete viac. 

Hasièský deò
V mesiaci október sme mali možnos� zaži� 

„Hasièský deò“ za pomoci  hasièov z Podkoníc, 
ktorým aj touto cestou chceme ve¾mi pekne 
poïakova�. Deti sa podozvedali rôzne zaujímavosti 
o tejto nároènej práci. Okrem pouènej prednášky, 
ukážky hasièskej techniky, výstroje a iného 
potrebného príslušenstva k vykonávaniu tejto 
práce, sa deti ocitli aj v simulovanej situácii, ktorú si 

OBECNÁ KNIŽNICA

NOVINKY Z NAŠEJ KNIŽNICE

Blíži sa koniec roka a všetci už pomaly 
zaèíname uvažova� aký bol. V našej obecnej 
knižnici bol už tradiène naplnený najmä 
návštevami detí a starších obèanov. V marci sa 
nám opä� podarilo usporiada�  deò otvorených 
dverí, ktorí využili deti z našej školy. Do 
knižnièného fondu pribudli knihy od mnohých 
známych autorov, akými sú Jo Nesbo, Robert 
Galbraith (pseudonym J. K. Rowlingovej), Táòa 
Kelleová – Vasilková, Dominik Dán a ïalší 
slovenskí i svetoví spisovatelia. 

Radi by sme vás informovali o pripravovaných novinkách a zmenách. Potešila nás plánovaná 
rekonštrukcia priestorov knižnice, výmena okien a nové polièky na knihy, ktorých neustále pribúda. 
Súèasné už na ich poèet nestaèia. 

V budúcom roku pripravujeme revíziu knižnièného fondu, ktorú musíme zo zákona robi� 
každých 10 rokov. V našej knižnici však nebola robená od roku 1988. Poèas revízie musíme fyzicky 
skontrolova� každú knihu, ktorú máme v knižniènom fonde, preto vás žiadame o pomoc a 
spoluprácu. V nasledujúcich mesiacoch budeme postupne zverejòova� mená èitate¾ov, ktorí majú 
knihy už dlhšie požièané (niekedy aj 20 rokov). V prípade, že sa v zozname nájdete, no požièanú 
knihu už nemáte, staèí ak jej stratu nahlásite. 

Ïalšou pripravovanou novinkou bude zoznam titulov prístupný na internete, ktorý bude raz za 
tri mesiace aktualizovaný. Prvýkrát bude zverejnený po revízii, aby obsahoval všetky knihy, ktoré 
máme reálne na stave. Dovtedy vás o novinkách vo fonde budeme informova� prostredníctvom 
Podkonického spravodaja.

Veríme, že tieto zmeny sa u vás stretnú s kladnou odozvou. Otváracie hodiny knižnice sú 
každý pondelok od 17:00 - 20:00 hodiny. Tešíme sa na vašu návštevu.

Kolektív knižnice
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pre nich hasièi z Podkoníc pripravili a mali možnos� zaži� a na vlastnej koži si vyskúša� hasenie z 
hadice. Bodkou na záver bola jazda hasièským autom, ktorá sa de�om páèila najviac. Deti si pre 
hasièov pripravili malý darèek, ktorý im vlastnoruène vyrobili.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

TVORIVÉ ŠTVRTKY V ŠKOLE

Prvý TVORIVÝ ŠTVRTOK, ktorý sa konal 22. októbra, sa niesol v znamení zdravej výživy a 
zdravého životného štýlu. Potrebovali sme mixér, kôš rôznych zdravých potravín a šikovné ruky.

Na úvod, ako sa patrí, sme si pripili vitamínovým smoothie, ktorý vypili do dna nielen dospelí, ale 
aj deti. Po prípitku dostal slovo môj hos� Martin Èupka - kondièný tréner a poradca v oblasti 
zdravej výživy. Porozprával nám o výhodách zdravej stravy, o potravinách, ktoré sú vhodné a 
ktoré nie, deti upútal trefnou videoprojekciou a odpovedal na všetky zvedavé otázky.

Po prednáške prišlo na rad vyrábanie nepeèených koláèikov. Pri ich výrobe si prišli na svoje 
detskí kuchári. Plnili formièky ovseno-orieškovou zmesou a zdobili avokádovo-banánovým 
krémom, starostlivo vymiešaným Jankou Gregorovou. Tvarovali kávové zrnká, tvarohové gulièky s 
chia semienkami a va¾kali zdravú verziu tradiènej kokosovej rolády. Nezahá¾ali ani dospeláci, ktorí 
sledovali správnu postupnos� receptov a samozrejme s ve¾kou chu�ou degustovali. Ako sa hovorí, 
„hrèe za ušami“ sa robili aj pánskej menšine nášho tvorivého štvrtku. Nesmiem zabudnú� všetkých 
pochváli� za zvládnutie „drepovania“, ktoré sme cvièili poèas každého vrèania mixéra.

Ïakujem všetkým za tvorivo strávený veèer a teším sa na vás posledný novembrový štvrtok, 
kedy si budeme vyrába� adventné venèeky a dekorácie. Opä� sa môžete teši� na zaujímavého 
hos�a. 

RECEPTY Z PRVÉHO TVORIVÉHO ŠTVRTKU

 „Vitamín C“ smoothie: 1 grapefruit, 4 cm èerstvý zázvor, 100g ananás, 1 jablko, 50g uhorka, 
hrs� špenátu, 1 PL chia semienka, 1-2 hrnèeky vody. 

Plnené tartaletky: 1/2 hrnèeka ovsené vloèky, 1/3 hrnèeka mandle, 2 PL sušené hrozienka, 1 
PL med, 1 ÈL vanilkový extrakt (volite¾né). Plnka: 1 ks zrelé avokádo, 1 ks banán, 1-2 PL med, 
2 PL kakao, 1 ÈL škorica + ovocie pod¾a chuti.

Dvojfarebné gulièky: 250g tvaroh, 330g biely jogurt, 200g kokos, 4 PL kakao, 2 PL sezamové 
semienka, 2 PL chia semienka, med.

Kávové zrnká: 1H ovsené vloèky, 1 PL mletá káva, 1 PL kakao, 4 PL arašidové maslo, 1-2 PL 
med, 4-6 PL mlieko (kravské, mand¾ové, ovsené, sójové).

Kokosová roláda: 170 g pohánkové sušienky (domáce), 1-2 PL med, 2-3 PL voda, 2 PL kakao.        
Plnka: 100g kokos, 1 PL med.

Zuzka Polónyová

Úcta k starším
„Krásni mladí ¾udia sú hraèkou prírody, ale krásni starí ¾udia 

sú hotové umelecké diela.“ (J. W. Goethe). Mali sme možnos� 
sa o tom presvedèi�, keï sme 27. októbra s našimi školákmi 
kráèali na obecnú akciu „Úcta k starším“. V kres�anskom 
dome sa pomaly zaèali schádza� ¾udia, ktorí už èo to prežili a na 
ich tvárach bolo vidie�, s akým nadh¾adom a pokojom znášajú 
všetky radosti aj starosti svojho života. Preto nám bolo c�ou 
poteši� podkonických jubilantov našim programom. Školáci si 
pre nich pripravili pásmo básnièiek, pesnièiek, tanca a divadla. 
Na záver sme porozdávali darèeky, ktoré sme pre nich vyrobili. 

Halloweensky deò
V Piatok 6. 11 sme so školákmi zažili „Halloweensky deò“ 

plný zaujímavých úloh, strašidelného „tak trochu iného“ 
vyuèovania a tiež strašne strašidelnej a super dobrej zábavy po 
celý deò. Dopadol nad naše oèakávania, jednoducho „na 
výbornú“. Jedinou podmienkou, ktorú v tento deò mali školáci 
splni�, bolo prís� v maske. Keï nadišiel deò „D“, do školy ráno 
prichádzali rôzne bytosti, ktoré sa na našich žiakov vôbec 
nepodobali. Aj my uèite¾ky sme ich prekvapili a premenili sme sa 
na èarodejnice Hermínu a Hedvigu. Všetky logické úlohy z 
matematiky a slovenèiny sme zvládli hravo, zatancovali sme si, 
zaspievali, vylieèili pacientov pri hre „Niekto nám ochorel“, 
vyrobili sme si múmie a mimoòov a tiež symbol múdrosti- 

sovièky. Až sa nám na záver dòa, ani nechcelo odís� domov.
 
Plánujeme
Pre našu celoškolskú akciu „Tekvicová slávnos�“ sme si vybrali magický termín PIATOK 

TRINÁSTEHO. Preto milí škôlkari a školáci pripravte svojich svetlonosov a príïte so svojimi 
rodièmi a tiež starými rodièmi v piatok 13. 11. o 16:30 hodine do priestorov škôlky, kde na vás 
èaká program, vyhodnotenie najkrajších svetlonosov a ïalšie prekvapenia. 

18. novembra zažijeme divadelný deò, navštívia nás herci z „Divadla bez opony“, ktorí 
majú pre nás pripravenú rozprávku Aladin.

Na zaèiatok decembra máme naplánované Vianoèné trhy, ktoré tradiène ako iné roky spojíme 
s Mikulášskym dòom. O presnom dátume Vás budeme vèas informova�. Preto prosíme všetkých, 
ktorí radi podporia našu školu, aby svojimi výrobkami prispeli k našej vianoènej ponuke. 
Vaše výrobky môžete priebežne donáša� do školy, alebo škôlky. Všetkým vopred ÏAKUJEME.

V mesiaci október sme pre Vás vytvorili novú stránku, kde môžete s nami zdie¾a� príspevky a 
fotky z našich akcií. Nájdete nás na:  www.facebook.com/skolapodkonice/

Mgr. Lucia Petríková, Mgr. Linda Mesíková
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