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MILÍ SPOLUOBÈANIA,
v najbližších dòoch sa k vám do schránok budú distribuova volebné materiály, v ktorých vás
informujeme o mieste a èase konania volieb a o kandidátoch uchádzajúcich sa o zvolenie za
prezidenta SR. Prvé kolo prezidentských volieb bude v sobotu 15. marca a v našej obci bude
volebnou miestnosou ako obvykle zasadaèka obecného úradu a bude otvorená pre volièov od
7.00 hodiny ráno do 22.00 hod. veèer.
V tomto mesiaci sa udiali alebo udejú tri podujatia v našej obci. Hneï prvý februárový deò to bol
II. Reprezentaèný Podkonický Bál, v polovici mesiaca to bude gazdovská zabíjaèka, ktorú
pripravuje náš známy dedinský spolok turistiky DESPOTUR DUBINY a v sobotu 8. februára je to
milý spomienkový veèer k nedožitej storoènici pána uèite¾a Alfonza Mojžiša.
Ve¾mi ma teší, že sa deti „rodinné“ a aj deti „školské“ rozhodli usporiada spomienkový veèer a
tak si ucti pamiatku tohto významného uèite¾a, kantora a kultúrneho èinovníka a pred verejnosou
ešte aj predvies hudbu a spev - plody semienok, ktoré pán uèite¾ zasial do sàdc a hláv svojich
žiakov. Pán uèite¾ Mojžiš (tak ho oslovovala moja stará mama) svojou prácou pedagóga a
vštepovaním krásy a kultúry do svojich žiakov ovplyvnil celé generácie ¾udí v našej obci až podnes.
Som nesmierne rád, že aj v tejto uponáh¾anej dobe si dokážeme ucti a váži hodnoty, ktoré sa síce
nedajú mera peniazmi, ale dajú sa mera teplom pri srdci.
Máme za sebou aj druhý roèník plesu - podkonického bálu, na ktorom som sa opä mohol
presvedèi o tom, že ¾udia v našej obci sa vedia slušne, kultúrne a dobre zabáva. Myslím, že je
treba oprávnene poïakova organizátorom bálu za skvele pripravený ples a takisto aj
podporovate¾om a sponzorom, za pomoci ktorých sa podujatie uskutoènilo.
...pokraèovanie na 2. strane
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PRÍHOVOR STAROSTU OBCE
...pokraèovanie z 1. strany
Dovo¾te mi, aby som vás všetkých pozval v sobotu 15. februára pred Krochmelov, kde ako vždy
vo fašiangovom èase bude Gazdovská zabíjaèka. Dubiòáci isto pripravili nejaké novoty a
prekvapenia, ale už tradiène sa môžeme teši na dobrú zábavu, skvelé jedlo èi pohárik hriateho.
A na záver chcem doda nasledovné: "Milí organizátori všetkých troch spomenutých ale aj iných
podujatí. Uvedomujem si, že nieèo takéto organizova je nároèná drina, èi už fyzická ale hlavne
psychická. Mnohokrát sa to zdá nezmyselné, nedocenené ba až zbytoèné, že sa èloveku za to
dostane skôr kritiky ako vïaky a že je to z roka na rok ažšie. Preto vás chcem povzbudi a urèite v
mene všetkých zúèastnených vám poïakova za to, že to pre všetkých nás pripravujete.
Nenechajte sa odradi prekážkami a vytrvalo pokraèujte vo svojom diele. Mnohí z nás, aj keï vám
to nepovedia, sú si vedomí, že vaša aktivita, chu a entuziazmus ve¾kou mierou prispievajú k tomu,
že sa v dedine nieèo deje“. Vïaka vám.
Ing. Michal Kukuèka, starosta obce
Foto: Jaroslav
KostúrKNIŽNICA
OBECNÁ
DARUJTE KNIHU
Dostali ste pod stromèek dve rovnaké knihy?
Máte doma knihy, ktoré už neèítate, ale chceli by ste sa s nimi podeli?
Záleží vám na vzdelanosti a sèítanosti?
Ukonèili ste školu a uèebnice a skriptá už nepotrebuje?
Ak ste na niektorú z týchto otázok odpovedali áno, darujte knihy
Obecnej knižnici Podkonice.
Potešíme sa každej :-)
Otváracie hodiny knižnice:
Pondelok: 18:30 - 20:00
Štvrtok: 18:00 - 20:00

DEÒ OTVORENÝCH DVERÍ
Podkonièania a všetci milovníci kníh, záleží Vám na našej obci a rozvoji
kultúry a vzdelanosti v nej? Ak áno, príïte podpori našu obecnú knižnicu.
Ko¾kokrát ste h¾adali neúspešne v knižniciach v Banskej Bystrici, èi v
kníhkupectvách a možno bola kniha len pár metrov od vášho domu.
Už ste v obecnej knižnici boli, ale nenašli ste, èo ste h¾adali? Príïte nás
opä pozrie a povedzte nám, èo vás zaujíma. Veï knižnica je tu pre vás!
Máte doma deti a radi by ste im rozšírili obzor a nauèili ich láske ku knihám.
Priveïte ich a urèite si vyberú.
Èakáme Vás: 3. marca 2014
od 10:00 - 12:00 a od 14:00 - 20:00 hod.
PODKONICKÝ
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PODUJATIA
GAZDOVSKÁ ZABÍJAÈKA

DeSpoTur Dubiny a Obec Podkonice vás v sobotu 15. februára 2014 pozývajú na
Námestie pred Krochmelov na Gazdovskú zabíjaèku.

Program bude nasledovný:
8.00 hod. - vyšikovanie a zaèiatok zabíjaèky
9.00 hod. - hrajú miestni muzikanti
10.00 hod. - prvá koštovka "zahltanec" a ïalšie špeciality
11.30 hod. - do skoku a do spevu vám zahrajú Pecníkovci
Obèerstvenie: Peèená klobása, jaternica, kapustnica, hriatô na slaninke,
varené vínko
Na spestrenie: Jazda konským záprahom vo voze, výroba ovèiarskych zvoncov,
ahanie pareníc, varenie bryndzových halušiek v po¾nej kuchyni,
výroba drevených korýtok a vahanèokov, majstrovstvo cukrárky pri
smažení pampúšikov, ukážka výroby fujár - pán Polóny
Hlavný sponzor: Farma B+B, Rodinná farma Majer a Turèan, Krèma na Hrbe - Lalík,
Strechy STYK, Urbár Podkonice, Slob-real sr.o., Randa-R,
Podkonická pálenica Bukovina, Ing. Peter Muránsky - poslanec
NRSR za KDH, Coop Jednota Krupina
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VIETE, ŽE ...
PREDSTAVUJEME SA - OBÈIANSKE ZDRUŽENIE PÚTNIK
Viacerí z Vás už zaregistrovali názov obèianskeho združenia PÚTNIK, ktoré bolo založené v
minulom roku skupinou obèanov Podkoníc. Vychádzajúc zo stanov obèianskeho združenia, jeho
cie¾om je realizova a podporova projekty obnovy hmotného a nehmotného dedièstva, hlavne
obnovy pamiatok nachádzajúcich sa v katastri obce Podkonice a jeho blízkom okolí a to hlavne
kostola sv. Martina a ïalších objektov ako aj humánnej pomoci a výchovno - vzdelávacej èinnosti
obèanov ich motiváciou a aktivizáciou. Svoje aktivity bude obèianske združenie financova z
majetku, ktorý tvoria finanèné a hmotné prostriedky získané z darov, grantov, èlenských
príspevkov, dotácií, výnosy z majetku, ako aj príjmy z vlastnej èinnosti. Obèianske združenie je
otvorené, t.z. èlenom sa môže sta ktoráko¾vek fyzická ale aj právnická osoba, ktorá má záujem
pomôc. Pomôc komu? No nám Podkonièanom.
Nako¾ko už v roku vzniku sa podarilo združi zaujímavý obnos finanèných prostriedkov, bolo
èlenmi rozhodnuté o realizácii výmeny vežových hodín na našom farskom kostole, ktoré boli
formou daru následne prevedené na farský úrad ako vlastníka a správcu farského kostola. Práca
bola ukonèená posvätením hodín na slávnos patrocínia nášho kostola na Martina v nede¾u
10.11.2013. Samotné práce prebiehali od mája do konca októbra a boli zabezpeèované a
organizované samotnými èlenmi združenia. Montáž vykonal hodinársky majster pán Peter Minár
zo Zlatých Moraviec, pán kostolník Viliam robil dozor a pomáhal v èom bolo potrebné, ¾udia okolo
Rasa Styka vybudovali lešenia na streche ako aj vo vnútri veže, obecný úrad s pomocou ¼uba
Oèenáša zabezpeèil plošinu, z ktorej sa robila externá montáž z troch dostupných strán veže.
Výškoví maliari Peter Polóny a Juraj Barla za pozemnej pomoci maliara Ivana Kostúra dokoèili
práce farebnou úpravou fasády okolo hodín. Teta Marta Gregorová urobila po všetkých prácach
generálny poriadok. Samozrejme správca farnosti náš pán farár to všetko zastrešoval modlitbou.
Všetkým Podkonièanom ktorí pomohli akouko¾vek prácou sme zaplatili "vatikánskou menou" a
vyslovením vïaky. Musím prizna bola aj podkonická slivovica a domáce kolbásy…

Samozrejme predtým bolo všetko dohodnuté a odsúhlasené farskou radou, síce so sklzom 3
mesiace, takže až na konci septembra bolo rozhodnuté že ideme do toho! Poèasie v októbri nám
bolo naklonené, už sme ani nedúfali, že sa nám to podarí v roku 2013, ale pán Boh nám pomohol a
poslal teplé a slneèné dni.
Hneï od zaèiatku bolo rozhodnuté vykona úplnú výmenu všetkých komponentov hodín, teda
nielen samotný hodinový stroj ale aj kompletné rozvody, rúèkové súkolia, ciferníky s ruèièkami.
Celkový náklad realizácie èinil 8400 EUR. Len pre informáciu uvádzam základnú charakteristiku
vežových hodín: hodinový elektronický stroj je rádiovo riadený satelitným signálom z Frankfurtu
nad Mohanom, èím sú eliminované èasové nepresnosti a skoro na nulovú hranicu redukované ...
PODKONICKÝ
ODKONICKÝSpravodaj

Február 2014

4

VIETE, ŽE ...
vplyvy okolia na chod hodinového stroja v prípade mechanického sú to chlad, teplo a
poveternostné podmienky; po výpadku elektrickej energie sa hodiny sami automaticky znovu
nastavia na presný èas; hodiny sa sami prestavujú zo zimného èasu na letný; odbíjanie je možné
nastavi presne pod¾a požiadaviek (napr. hodiny nebudú odbíja poèas noci, štvrhodinové alebo
polhodinové odbíjanie a pod.); nepotrebujú ani zïaleka takú údržbu ako mechanické vežové
hodiny (mazanie, nastavovanie presnosti èasu atï.). Takže hodinky a mobily si môžme odteraz
nastavova pod¾a našich vežových hodín.

V pláne obèianskeho združenia je realizácia viacerých aktivít, samozrejme všetko záleží, ako
všade, od finanèných zdrojov, zdravia a samozrejme Božej pomoci. Financie sa budeme snaži
získa zo zbierok, z grantov, z európskych fondov, prípadne darov a 2% z daní ako ich prijímate¾.
Pre èinnos združenia bol zriadený bankový úèet SK3102000000003196667854. Všetky zdroje
ziskané akouko¾vek spomenutou formou, budú úèelove použité na krytie aktivít, ktoré sú
definované cie¾mi združenia. Ako bolo spomenuté uvítame medzi nami èlenov, ochotných pomôc
tak finanène ako aj nápadmi i ochotou pomôc pri èinnosti združenia.
Nako¾ko sme vznikli v priebehu roku 2013, nemôžme v
roku 2014 prijíma z dôvodu zákonnom definovaného
obmedzenia 2% z daní. Našli sme však spôsob, ako sa cez
partnerské združenia, ktoré nás pre tento rok vedia podpori,
môžeme dosta k týmto prostriedkom. V prípade, že by mal
niekto záujem pomôc nám poukázanim 2% z daní v roku
2014, môže sa informova u mòa alebo u starostu Michala
alebo na farskom úrade u pána farára Jozefa Kuneša.
Aby sme sa trochu zvidite¾nili, prispeli sme marketingovo prezentaènou formou darom do tomboly na Podkonickom
plese, týmto darom bola kvalitná rezerva španielskeho vína.
Verím, že výhercovi chutilo a bude na nás spomína v dobrom
a prispeje k našej popularizácii.
Ivan Barla, Predseda Rady OZ Pútnik
foto: Ivan Barla a Michal Vráb
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PODUJATIA
PODPORME ŠKOLU
Záleží vám na tom, aby naša škola naïalej fungovala? Používate doma plastové f¾aše? Ak ste
si na obidve otázky odpovedali áno, tak vás prosím POMÔŽTE! Supermarket LIDL vyhlásil súaž
pre základné a stredné školy s názvom EKOHRA. Princípom je, aby škola v èase od 17.febuára do
16.marca 2014 nazbiera èo najviac NEPOKRÈENÝCH PLASTOVÝCH FLIAŠ a odovzdala ich do
automatov nachádzajúcich sa v predajniach v LIDL. Kto nazbiera najviac fliaš, vyhráva
multifunkèné ihrisko v hodnote 80 tisíc eur.
Výhry:
1. miesto: multifunkèné športové ihrisko v hodnote 80 000 € vrátane DPH.
2. miesto: multifunkèné športové ihrisko v hodnote 55 000 € vrátane DPH.
3. miesto: multifunkèné športové ihrisko v hodnote 35 000 € vrátane DPH.
4. - 7. miesto: rekonštrukcia už existujúcich plôch urèených na športové úèely vo vlastníctve
resp. v nájme, alebo v oprávnenej držbe danej školy v hodnote 10 000 € vrátane DPH, prípadne
športové pomôcky v rovnakej hodnote.
Princíp je jednoduchý. Spoloène budeme zbiera plastové f¾aše. F¾aše zanesieme v plastovom
vreci na obecný úrad alebo do školy, kde za plné vrece NEZDEFORMOVANÝCH fliaš dostaneme
prázdne vrece. Princípom je nazbiera èo najviac. Pani riadite¾ka bude f¾aše nosi do LIDL a
vymieòa za lístky.
Druhou možnosou je pripravi vrecia s NEPOKRÈENÝMI plastovými f¾ašami pred váš dom a
my zabezpeèíme ich odvoz. Tento zber by sa vykonával v sobotu 1. marca a 15. marca 2014.
Ak sa nám podarí nazbiera èo najviac fliaš, môžeme vyhra ihrisko.
PROSÍM, SPOJME SPOLOÈNE SILY ZA ŠKOLU A POMÔŽME SVOJIM DEOM ÈI
VNÚÈATÁM, ABY SA MALI LEPŠIE. SPOLOÈNE TO DOKÁŽEME!
Ïakujem.
Michal Vráb
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA
JANUÁR V ŠKOLE
Nový rok sme zaèali v škole pracovne:
- 3. januára sme zorganizovali spolu s rodièmi brigádu. Spolu s mamièkami sme upratovali
priestory po prebúraní nového vchodu do spálne MŠ. Za èo všetkým rodièom ïakujeme.
- 7. januára nám prišli položi koberec v MŠ a tak sme mohli po prázdninách zaèa v novom,
krajšom prostredí.
- Po dvoch kolách zápisu sme do našej ZŠ zapísali 3 deti: Paulínku Zátrochovú, Janka Stacha
a Tadeáška Štibraného. Tešíme sa, že poèet školákov v našej škole stúpne.

FEBRUÁR V ŠKOLE
V mesiaci február pripravujeme:
- divadlo FERDO MRAVEC v štátnej opere v Banskej Bystrici
- karneval - 13.2.2014 (štvrtok) o 16.30 hod. v jedálni ZŠ s MŠ
- návšteva domácich zvierat u p. uèite¾ky Gregorovej
- triedna súaž v prednese poézie
- „Rozprávkový kolovrátok“ - èítanie rozprávok školákov deom v MŠ
Mgr. Zuzana Dobríková
riadite¾ka ZŠ s MŠ

Foto: Jaroslav
Kostúr
SPOLOCENSKÁ

KRONIKA

55. rokov
Dušan Homola (è.d. 182)
Jaromír Oèenáš (è.d. 194)
60. rokov

80. rokov
Július Porubèan (è.d. 281)
Božena Stanková (è.d. 212)

Elena Švihlová (è.d. 237)
65. rokov
Pavol Dobrík (è.d. 64)

85. rokov
Júlia Kostúrová (è.d. 212)

Ospravedlòujeme sa, že sme v januárovom èísle spravodaja neuverejnili informáciu o tom, že
10. januára 2014 sa pani Mária Vrábová (è.d. 191) dožila 90 rokov. O to srdeènejšie jej
blahoželáme.
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FARSKÉ OZNAMY 10.2. - 9.3.2014

17.2.

10.2.

18.00 - féria

18.00 - féria
11.2.

+ Anna a Ladislav Kostúr
7.00 - féria

12.2.

+ Jana Flašková

19.2.

18.00 - féria
Poïakovanie za dožité roky
s prosbou o Božiu pomoc
13.2.
17.30 - Sv. Cyrila a Metoda, patr. Európy
14.2.

Poïakovanie za dožitých 85 rokov

20.2.

21.2.

16.2.

7.00 - féria
Za ženy z Bastržaja a Bacúreje kúta
modliace sa prístrešie
18.00 - féria
+ starí rodièia ¼udvika a Emil
a otec Martin
17.30 - Sv. Petra Damianiho, biskupa
Za ženy modliace sa prístrešie u Klingov
7.30 - Katedra svätého Petra, apoštola

7.30 - Panny Márie v sobotu
15.2.

Poïakovanie za 70 rokov života

18.2.

+ Berta a Martin Gregorèok

Na úmysel

22.2.

6. NEDE¼A V CEZROÈNOM OBDOBÍ
9.00
Za všetkých farníkov

24.2.

23.2.

7. NEDE¼A V CEZROÈNOM OBDOBÍ
9.00
Za všetkých farníkov

3.3

18.00 - féria
25.2.

26.2.

+ František Šípka. 1. výroèie

18.00 - féria
+ rodièia Emília a Martin Šajban
a syn Jozef

4.3

7.00 - féria
+ rodièia Mária a Emil Barla
a starí rodièia

7.00 - POPOLCOVÁ STREDA (pôst)
5.3

18.00 - féria
27.2.

28.2.

1.3.

2.3

+ Ondrej Nemèok
18.00 - féria

+ Emil Bittner

6.3

+ Irena a František Oèenáš

17.30 - féria

17.30 - féria

+ Cyril Flaška, 10. výroèie

+ Anna Kostúrová

7.3

7.30 - Panny Márie v sobotu
Za ženy modliace sa prístrešie
u Slobodníkov
8. NEDE¼A V CEZROÈNOM OBDOBÍ
9.00
Za všetkých farníkov

7.30 - féria
8.3

9.3

+ Jozef Kostúr a dcéra Marta
1. PÔSTNA NEDE¼A
9.00
Za všetkých farníkov

EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA - Každý štvrtok po sv. omši
DETSKÉ SV. OMŠE - Každý piatok

PODKONICKÝ
ODKONICKÝSpravodaj

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ

Jozef Kuneš, farár
Február 2014

