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MILÍ SPOLUOBÈANIA,
v sobotu 15. marca si budeme v prvom kole vybera z kandidátov nového prezidenta našej
republiky a o dva týždne neskôr pravdepodobne zvolíme novú hlavu štátu v druhom kole volieb.
Chcem všetkých vyzva k úèasti na vo¾bách, aby nenechali ostatných rozhodova o svojom osude.
Pre obidve kolá volieb je volebnou miestnosou zasadaèka obecného úradu v Podkoniciach a
volebná miestnos bude otvorená od 7.00 hod. ráno do 22. 00 hod. veèer.
Po miernej zime opä prichádza jar a s òou aj jarná „oèista“ obce. Cez víkend medzi vo¾bami
(22. 3. 2014) prebehne v našej obci opä zber použitých pneumatík, pretože už väèšina bude
obúva letné gumy, tak staré, nepotrebné vyzbierame. Neskôr bude zber elektroodpadu a do
Ve¾kej Noci aj ve¾koobjemové kontajnery. Dlhodobo sa snažíme vytvára podmienky na to, aby
sme si nezneèisovali okolie smeami a odpadom a napriek tomu sa stretávame okolo dediny a na
ceste do Slovenskej ¼upèe s vizitkami našej nedisciplinovanosti, lenivosti, nekultúrnosti.
Urèite ste zaregistrovali, že sa naša škola zapojila do súaže, v ktorej sa za èo najväèší poèet
fliaš dajú vyhra zaujímavé ceny. Preto vás naïalej žiadam o podporu a spoluprácu a ešte dva prvé
marcové týždne o odkladanie plastových fliaš. Tieto musia by nestlaèené, aby boli uznané na
odovzdanie. Som rád, že sa do tejto súaže zapája takmer celá obec a spájame svoje sily pre dobrú
vec.
Po bujarých fašiangoch prichádza èas striedmosti - pôstne obdobie. Upriamuje nás na to, aby
sme pochopili, aké dôležité a nevyhnutné pre život je obetova sa pre iných a nájs v tom zmysel
života. Lebo obetova sa je prejavom lásky. Prajem vám všetkým, aby ste stretli ve¾a tých, pre
ktorých sa budete obetova.

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-).
Tlaè: KOPIA-Jamek
Povolené:OÚ-OPT-2/2003
NEPREDAJNÉ

PRÍHOVOR STAROSTU OBCE
1) UZNESENIE ÈÍSLO 47 Z 27. ZASADNUTIA OZ V PODKONICIACH,
KONANÉHO DÒA 27. FEBRUÁRA 2014
OBECNÉ ZASTUPITE¼STVO:

VZALO NA VEDOMIE:
1. kontrolu predchádzajúceho uznesenia
2. dodatok k nájomnej zmluve s Ing. Slobodníkom
3. diskusné príspevky

SCHVÁLILO:

pomer
hlasov:

1. závereèný úèet obce
2. správu o èinnosti hlavného kontrolóra
3. zriadenie elokovaného pracoviska pri ZUŠ Slovenská ¼upèa v Podkoniciach è.284

5:0:1
6:0:0
6:0:0

DOPORUÈILO:
1. starostovi obce rokova so zástupcami COOP Jednota o cene pozemku za obchodom
2. starostovi obce zisti aká je úspešnos firmy Envirotrend s.r.o. pri podávaní projektov na
vybudovanie zberného dvora a v prípade neúspešnej žiadosti, aká by bola finanèná záaž
obce

NESCHVÁLILO:
1. ponuku na spracovanie plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja

pomer
hlasov:
0:6:0

Ing. Michal Kukuèka
starosta obce
V Podkoniciach, 28.2.2014
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SPOLOK PODKONICAN
Milí spoluobèania,
rada by som sa vám opä poïakovala za vaše príspevky, ktoré boli tak ako aj po minulé roky
jediným príjmom spolku. Aj keï náš rozpoèet bol obmedzený, podarilo sa nám sèasti financova
niektoré športové aktivity, hlavne volejbalový oddiel. S potešením konštatujem, že sa týchto akcií
zaèala zúèastòova aj naša mládež èi už pri samotných turnajoch (dievèatá si vytvorili vlastné
družstvo) ako aj pri brigádach na úprave ihriska a pod. Takisto sme prispeli finanène na kultúrne
akcie, ktoré organizovala naša škola. Dúfam, že nám zachováte priazeò aj v nasledujúcom období.
Príjmy spolku: 753,65 €
Výdavky:
753,65 €
- notárske poplatky
- príspevok ZŠ Deò rodiny
- bankové poplatky, režijné náklady
- príspevok na športové akcie
- volejbalový turnaj
- príspevok - folklórny súbor
- príspevok - ZŠ vianoèná besiedka
- príspevok - obecná knižnica

53,80 €
99,38 €
206,72 €
97,18 €
67,17 €
63,49 €
112,33 €
53,58 €

2%
kb

Informácia o 2% dane
Dane sú príjmom štátu, ktorý ich rozde¾uje, ako ktorá vláda uzná za vhodné. Máme ale
jedineènú možnos aspoò malou èiastkou z nich disponova a rozhodnú, kde budú použité.
Buïme teda lokálpatriotmi a venujte svoje 2% dane našim domácim subjektom, aby sa mohli využi
tam, kde žijeme, v Podkoniciach.

OZ Pútnik
Ako sme už informovali, v našej obci pôsobí
nové obèianske združenie Pútnik, ktorého
vlaòajšou hlavnou aktivitou bolo sprevádzkovanie našich vežových hodín. Ak ste sa rozhodli
podpori toto OZ a jeho ïalšie aktivity svojimi 2
percentami dane, postup je nasledovný. Vyplníte
tlaèivo (vy alebo váš zamestnávate¾) s iniciálmi
príjemcu Spolok Podkonièan (tlaèivo nájdete v
prílohe spravodaja). Potvrdenie o zaplatení
donesiete na faru, kde sa budú zhromažïova a
na ich základe budú poskytnuté prostriedky zo
spolku Podkonièan do OZ Pútnik.
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PODUJATIA
PÁN UÈITE¼ ALFONZ MOJŽIŠ (1914 - 1985)
V sobotu 8. februára 2014 sa o 18. hodine konal v našom
kultúrnom dome spomienkový veèer k nedožitej storoènici pána
uèite¾a Alfonza Mojžiša, ktorý zorganizovala dcéra oslávenca pani
Mária Èemanová s rodinou. Alfonz Mojžiš bol v našej obci známou
osobnosou, v ktorej sa spájala v jednom osoba kantora a správcu
Rímskokatolíckej ¾udovej školy v Podkoniciach, osvetára, režiséra a
zakladate¾a ochotníckeho divadelného krúžku Vysoká, zakladate¾a a
redaktora Podkonického spravodajcu z r. 1960, fotografa, muzikanta
a organistu s vlastnoruène písaným kancionálom, vèelára,
záhradkára a priate¾a.
Zaplnená sála divákov za úèasti rodiny oslávenca a blízkych
priate¾ov, mala možnos za pomoci sprievodného slova Mgr. Márie
Turèanovej sledova dokument zo života Alfonza Mojžiša podaný formou premietania fotografií z
jeho súkromného aj verejného života a starších videozáznamov z rozhovorov s ¾uïmi, ktorí pána
uèite¾a poznali a mali na neho milé spomienky, èi už z rodiny, susedia alebo ¾udia mimo obce. Tieto
rozhovory viedla vnuèka Zuzka Ondrejková rod. Èemanová a mohli sme tam vidie manželku p.
Mojžiša pani Emíliu, p. Miloša Gregorèoka, p. Kaliského zo Slovenskej ¼upèe èi pedagóga a
osvetového pracovníka Jozefa Šeba, ktorého sme poznali ako zakladate¾a a sprievodcu po
Pamätnom dome Jozefa Gregora Tajovského a Pamätnej izbe Jozefa Murgaša v Tajove.
Dokumentárnu èas striedali vystúpenia detského folklórneho súboru Rados pod vedením p.
Eleny Hlasicovej, rodáèky z Podkoníc, gajdoša Jozefa Kostúra, Zuzky a Petra Polónyovcov,
harmonikárov Milana Barlu, Františka Slobodníka, Miloša Mojžiša (syna). Na záver sa za
doprovodu harmonikárov predstavili èlenovia bývalého Detského pionierskeho hudobnospeváckeho súboru, ktorý Alfonz Mojžiš založil v roku 1954. Na javisku vystúpila so spomienkami a
slovami vïaky aj pani Zlatica Gillová, dlhoroèná hereèka DJGT. Po skonèení programu do tanca a
spevu hrala ¾udová hudba Mareka Krištofíka a nechýbali ani sladké a slané dobroty.
Vladimíra Turèanová

Foto: Jaroslav
Kostúr
SPOLOCENSKÁ

KRONIKA

50. rokov
Igor Minèev (è.d. 370)
Igor Styk (è.d. 342)
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VIETE, ŽE ...
DOKUMENTÁRNY FILM: SÚÏ MA A SKÚŠAJ
„Súï ma a skúšaj“ - tento výòatok z
Knihy žalmov Starého zákona je názvom
dokumentárneho filmu, ktorého autorkou a
režisérkou je sr. Iva Kušíková z Misijnej
kongregácie služobníc Ducha Svätého a
hlavným producentom je Konferencia
vyšších predstavených ženských reholí na
Slovensku. Slávnostná premiéra sa
uskutoènila dòa 25. apríla 2013 v
Bratislave.
V 50-tych rokoch minulého storoèia bol život Cirkvi v Èeskoslovensku poznaèený
prenasledovaním. Likvidácia ženských reholí sa uskutoènila pod názvom „Akcia R“ a bola
realizovaná v nieko¾kých etapách. Sestry, ktoré na vlastnej koži spoznali praktiky režimu,
spomínajú na minulos. Tento 72 minútový dokument rozoberá tému svedectiev prenasledovaných
sestier, no nezabúda na ovocie ich utrpenia pre dnešnú dobu, ktoré spoèíva vo ve¾kodušnom
sebadarovaní Bohu a zasiatí semena pre rast nových povolaní v Cirkvi na Slovensku, èo
konfrontuje s pôvodným zámerom komunistického režimu znièi život v kláštoroch a rehole ako
také do roku 2000. Film tiež odráža krehkú intímnu motiváciu súèasnej mladej intelektuálky zloži
s¾uby a vstúpi do kláštora a zároveò má ambíciu sta sa úvahou o zmysle ženského ¾udského
bytia. Ponúka uvažovanie nad naším hodnotovým smerovaním a predstavuje spirituálny rozmer
života, ku ktorému pozýva každého i neveriaceho diváka.

Realizácii dokumentu predchádzalo trojroèné obdobie zaznamenávania výpovedí 84
reho¾ných sestier, ktoré toto prenasledovanie prežili, filmovanie na miestach spojených s
vyvážaním sestier a väznením, ako aj štúdium a digitalizácia fotografií a dokumentov súvisiacich s
týmto obdobím a tiež aj nakrúcanie autentických neopakovate¾ných situácií v reho¾ných
spoloèenstvách v súèasnosti. Ide o výnimoèný materiál s výpoveïami ve¾kej historickej aj
spoloèenskej hodnoty.
Všetkých srdeène pozývame na premietanie tohto filmu, ktorý si budeme môc pozrie vïaka
našej rodáèke Sr. Justíne (Ivane) Kostúrovej, predsedníèke Konferencie vyšších predstavených
ženských reholí na Slovensku, ktorá nám DVD s týmto filmom poslala, za èo jej srdeène ïakujeme!
Termín premietania sa vyhlási vo farských oznamoch.
Vladimíra Turèanová

5

Marec 2014

PODKONICKÝ Spravodaj

FARSKÉ OZNAMY 10.3. - 6.4.2014

17.3.

10.3.

11.3.

12.3.

18.00 - féria
+ Jozefína a Anton, Mária a Rudolf
a zosnulí z rodiny
7.00 - féria
+ Mária Bittnerová a Alžbeta Patrášová

18.00 - féria
+ Margita a Jozef Turèan
a syn Stanislav
18.3.
7.00 - Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie
19.3.

18.00 - féria
13.3.

+ Peter Babjak

20.3.

18.00 - féria
14.3.

+ starí rodièia Júlia a Ján Kostúr a deti

21.3.

16.3.

+ Emília a Anton Balko a brat Viliam
2. PÔSTNA NEDE¼A
9.00
Za všetkých farníkov

24.3.

27.3.

28.3.

29.3.

30.3

+ Milan Patráš, brat Alfonz a rodièia

22.3.

23.3.

+ Angela a Jozef Patráš
3. PÔSTNA NEDE¼A
9.00
Za všetkých farníkov

31.3

18.00 - Zvestovanie Pána
+ Rozália a Daniel Babjak a ostatní z
25.3. rod. Babjakovej, Chladnej a Strmeòovej
7.00 - féria
26.3.

18.00 - féria
+ František, rodièia, súrodenci
a ostatní z rodiny
18.00 - féria

7.30 - féria

7.30 - féria
15.3.

+ Anna a Jozef a rodièia

+ rodièia Margita a Richard Turèan

1.4.

18.00 - féria
Prosba za Božiu pomoc
pre rodinu Turèanovú a Daubnerovú
7.00 - féria

2.4.

+ Mária Švihrová

18.00 - féria

18.00 - féria

+ Mária a Ján Oèenáš a deti

+ Ivan Vráb, 1. výroèie

18.00 - féria
+ starí rodièia Anna a Juraj Ivaniè,
synovia a ostatní z rodiny
7.30 - Zvestovanie Pána
Za ženy
modliace sa prístrešie u Gregorov
4. PÔSTNA NEDE¼A
9.00
Za všetkých farníkov

3.4.

18.00 - féria
4.4.

5.4.

6.4.

+ Ján Kukuèka a ostatní zosnulí z rodiny
7.30 - féria
+ Matilda a František Jamrich
a zosnulí z rodiny
5. PÔSTNA NEDE¼A
9.00
Za všetkých farníkov

EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA - Každý štvrtok po sv. omši
KRÍŽOVÁ CESTA - Piatok a nede¾a v pôstnom období
ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ
DETSKÉ SV. OMŠE - Každý piatok

PODKONICKÝ
ODKONICKÝSpravodaj

Jozef Kuneš, farár
Marec 2014

6

