
MILÍ SPOLUOBÈANIA,

naša škola sa zapojila do sú�aže v zbere plastových fliaš, kde sa vyzbieralo  okolo 3 700 fliaš. 

To èíslo je pre mòa úplne nepodstatné. Ove¾a dôležitejší je fakt, že sme sa celá dedina  dokázali 

zjednoti� a spoji� svoje sily za správnu vec pre obec a hoci sme boli ïaleko za ví�azmi, vzh¾adom k 

poètu žiakov v škole a ve¾kosti našej dediny sme  boli medzi najlepšími. Právom môžeme by� na 

seba hrdí. 

Tento mesiac sa škola zapája do sú�aže spoloènosti Tesco, kde vám za nákup nad 10 eur 

dajú kartièky s kódom. Kód môžete cez internet zaregistrova� vy sami alebo ho odovzdajte v škole, 

èi na obecnom úrade. Naše šance sú tento raz väèšie, keïže sa berie do úvahy aj poèet žiakov v 

škole.

Som ve¾mi rád, že sa zlepšuje ekologické povedomie v našej obci. Svedèí o tom fakt, že 

mládež v rámci akcie  vyzbierala menej smetí, ale aj to, že zïaleka neboli jediní, ktorým záleží na 

prostredí, v ktorom žijeme a viacerí z vás ma oslovili s tým, že vyzbierali smeti z okolia našej obce, 

aby sme ich zlikvidovali a dali vyviez�. Je dobré, že si zaèíname uvedomova�, že za životné 

prostredie sme v prvom rade zodpovední my sami.

V týchto dòoch budeme prežíva� Ve¾konoèné sviatky, kedy si budeme pripomína� utrpenie a 

zmàtvychvstanie Pána. Najdôležitejšie ráno, ktoré nám všetkým dáva novú nádej, aby ste boli vždy 

plní nádeje vám všetkým praje

Ing. Michal Kukuèka,
starosta obce

www.podkonice.sk
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PREZIDENTSKÉ VO¼BY – 1.KOLO
 
Výsledky 1. kola vo¾by  prezidenta Slovenskej republiky v Podkoniciach z 15.3.2014.

Vo volebnom okrsku boli zistené tieto výsledky:
Poèet oprávnených volièov vo volebnom okrsku
zapísaných do zoznamu volièov 746
Poèet volièov, ktorým boli vydané obálky 383
Poèet odovzdaných obálok 383
Poèet platných hlasovacích lístkov 377
Úèas� volièov v Podkoniciach 51,34 %
Podiel platných hlasov v Podkoniciach 98,43 %

Poèet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov v 1. kole pre vo¾by 
prezidenta SR pod¾a poètu získaných hlasov:

1. PROCHÁZKA Radoslav 100 hlasov 26,10 %
2. KISKA Andrej 91 hlasov 23,76 %
3. FICO Robert 74 hlasov 19,32 %
4. KÒAŽKO Milan 65 hlasov 16,97 %
5. MEZENSKÁ Helena 21 hlasov 5,48 %
6. HRUŠOVSKÝ Pavol 14 hlasov 3,65 %
7. ÈARNOGURSKÝ Ján 4 hlasy 1,04 %
8. JURIŠTA Ján 3 hlasy 0,78 %
9. BEHÝL Jozef 2 hlasy 0,52 %
9. MELNÍK Milan 2 hlasy 0,52 %
11. ŠIMKO Jozef 1 hlas 0,26 %

VIETE, ŽE ...
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VIETE, ŽE ...

PREZIDENTSKÉ VO¼BY – 2.KOLO
 
Výsledky 2. kola vo¾by  prezidenta Slovenskej republiky v Podkoniciach z 29.3.2014.

Vo volebnom okrsku boli zistené tieto výsledky:
Poèet oprávnených volièov vo volebnom okrsku
zapísaných do zoznamu volièov 740
Poèet volièov, ktorým boli vydané obálky 411
Poèet odovzdaných obálok 411
Poèet platných hlasovacích lístkov 403
Úèas� volièov v Podkoniciach 55,54 %
Podiel platných hlasov v Podkoniciach 98,05 %

Poèet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov v 2. kole pre vo¾by 
prezidenta SR pod¾a poètu získaných hlasov:

1. KISKA Andrej 248 hlasov 61,54 %
2. FICO Robert 155 hlasov 38,46 %

Ing. Jaroslav Kostúr
podpredseda volebnej komisie
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PLNÍ SI SVOJ SEN

Ladislav Holub, dôchodca z obce Poša, okres Vranov nad Top¾ou má sen navštívi� všetky 
mestá a obce nášho krásneho Slovenska so všetkými jeho skvostami. Svoj sen si zaèal plni� dòa 
18. januára 2010, keï zaèal svoju cyklistickú pú� s cie¾om do konca roka 2017 prejs� na svojom 
horskom bicykli celé Slovensko. Nadchýna sa krásnou prírodou, pozerá hrady, zámky, jaskyne, 
rieky, skanzeny, múzeá, sakrálne pamiatky a ¾udí – obyvate¾ov týchto nádherných miest, ktoré 
navštevuje. So sebou si vozí aj fascikel s poh¾adnicami, peèiatkami a venovaniami, ktoré zbiera v 
každej obci a meste. 

Poèas druhého kola volieb prezidenta SR zavítal tento horlivý cykloturista so svojím volièským 
preukazom aj do Podkoníc a tak do jeho zbierky pribudla už aj naša obec. Viac ako 50 rokov zbiera 
poh¾adnice a už vopred vedel, že na dôchodku nemieni sedie� za poèítaèom, ale využi� tento èas 
aktívne a  prebrázdi� celé Slovensko. Podkonice boli jeho asi už 1550-tym miestom, ktoré navštívil 
a zážitkov má to¾ko, že sa to nedá ani vyèísli�. Jeho potulky trvajú približne 10 – 16 dní, po ktorých 
sa vracia domov naèerpa� silu. Cestuje od januára do novembra a na cesty minie celý svoj 
dôchodok a zárobok, ktorý získa z výpomocných prác, na ktoré chodí so svojím susedom. Jeho 
cie¾om je porovna� realitu s tým, èo hlásia médiá a tak už vie, že s nimi v urèitých veciach nesúhlasí, 
napr. v poh¾ade na bezdomovcov a Rómov, ktorí nie sú všetci takí, ako sa o nich píše. Cestou sa 
prihodia rôzne komplikácie, treba opravi� bicykel a v Rakovci nad Ondavou ho dokonca zrazilo 
auto, èo malo za následok tri zlomené rebrá. Denne zvládne aj viac ako sto kilometrov a zatia¾ 
najdlhšia jednodòová túra merala 251 km. Noci trávi na privátoch, v motorestoch, prípadne v 
spacáku na lúke alebo pod nejakým prístreškom. Má možnos� pozorova� rozdiely v regiónoch, 
hlavne na východe sú mnohé obce ve¾mi biedne, naopak Liptov považuje za malebný  a

VIETE, ŽE ...
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Foto: Jaroslav KostúrSPOLOCENSKÁ KRONIKA

50. rokov

Anna Booczová (è.d. 20)

Alena Wagnerová (è.d. 286)

60. rokov

Eva Kostúrová (è.d. 213)

55. rokov

Igor Bobák (è.d. 300)

65. rokov

Juraj Valent (è.d. 311)

70. rokov

Dáša Flašková (è.d. 302)

75. rokov

Ivan Kme� (è.d. 297)

   a pozoruhodný. Napriek tomu však za najkrajšiu obec pod¾a svojho gusta považuje Osturòu v 
okrese Kežmarok. Najhlbšiu stopu v òom zanechali záplavy na východnom Slovensku v roku 2010 
a ve¾mi ho zasiahol osud Krásnej Hôrky, ktorú predtým navštívil hádam 20 krát. V Staškove 
navštívil rodný dom Jozefa Kronera a súsošie Jána Pavla II. a Matky Terezy. Jeho srdcovkou sú 
drevené kostolíky, za nádherné považuje tie v Tvrdošíne, Leštinách aj Istebnom. 

Jeho vzorom je èeský bicyklista Josef Zimovèák, mnohonásobný majster sveta v jazde na 
vysokom bicykli, na ktorom prešiel aj naprieè USA, držite¾ 5 zápisov do Guinessovej knihy rekordov 
a úèastník Tour de France a Giro d´Italia, s ktorým sa osobne stretol, chví¾u s ním jazdil a keï sa 
rozchádzali, s¾úbil mu, že do ôsmych rokov navštívi všetky mestá a obce na Slovensku. 

Svoje cestovanie má rozvrhnuté na osem rokov a po skonèení jazdy má v pláne vyda� cestopis. 
Potom má ešte v pláne prejs� po¾skú aj slovenskú Karpatskú drevenú cestu, na ktorej sa 
nachádzajú národné kultúrne pamiatky zapísané v UNESCO (na Slovensku je na nej 49 drevených 
kostolov a na po¾skej strane až 125).

Vladimíra Turèanová

VIETE, ŽE ...



V mesiaci marec sme pokraèovali v overenej akcii: „Rozprávkový kolovrátok“, kde žiaci ZŠ èítali 
rozprávky de�om v MŠ.

13.3. sme boli pozrie� hospodársky dvor u p. uèite¾ky M. Gregorovej a u Polónyovcov. Keïže sa 
marec niesol v znamení knihy, tak sme 14.3. boli so žiakmi v knižnici M. Kováèa v Banskej Bystrici, 
kde si pripravili pre nás program s názvom: „Batoh plný rozprávok“ a ten istý deò opä� zavítali do 
školy koníky.

15.3. v sobotu sme opä� zbierali PET f¾aše po dedine pre akciu v Lidli. Spolu sme nazbierali 
3714 fliaš a umiestnili sme sa na 301. mieste. Ïakujem rodièom, bývalým žiakom a priate¾om školy, 
ktorí sa do akcie zapojili

26.3. - sme boli v múzeu v Thurzovom dome na tvorivých dielòach s témou „Medovnikári“

V MESIACI APRÍL PRIPRAVUJEME:

5.4., 7.4. - ostrihávanie jabloní
7.4. - pondelok v poobedných hodinách - brigáda hrabanie školského areálu, na ktorú 

pozývame všetkých rodièov,
14.4. - ma¾ovanie kraslíc - tvorivé dielne pre deti,
17.4.- 22.4. - Ve¾konoèné prázdniny pre ZŠ a MŠ,
26.4. (sobota) - 9.00 - výstup na Vysokú (pre všetkých - pod¾a poèasia).
Tento mesiac bude prebieha� zber odpadkov z okolia školy pri príležitosti dòa Zeme a dopravná 

výchova.

Do 30.4. prebieha akcia Tesca o športový deò - za každý nákup v hodnote 10 € sa dá získa� 1 
kód. Môžete ich nosi� do MŠ prípadne zaregistrova� cez internet z domu. Momentálne sme na 9. 
mieste a do 1. miesta potrebujeme cca 500 kódov, prosím o spoluprácu celú obec.

Je možné prispie� 2% dane spolku Podkonièan, peniaze by išli na akcie pre školu, prosíme 
rodièov a priate¾ov školy, ktorí tak môžu uèini�, aby posielali tlaèivá ktoré je potrebné odovzda� na 
daòový úrad v zalepenej obálke riadite¾ke školy - Zuzane Dobríkovej. Výslednú sumu (bez mien) 
zašlem p. Bobákovej, aby sme vedeli akú sumu môžeme žiada� od spolku Podkonièan.
Dokumenty následne odovzdáme na daòový úrad.

1.5. - Turistika do Moštenice (pre všetkých - pod¾a poèasia)

Zber fliaš - 1. marca Zber fliaš - 15. marca

MAREC V ŠKOLE

Zuzana Dobríková, riadite¾ka ZŠ s MŠ

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
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VAŠE PRÍSPEVKY.

DUCHOVNÁ OBNOVA V TATRÁCH

Minulý mesiac sme sa vybrali spolu s naším pánom farárom na duchovnú obnovu do 
Liptovskej Teplièky v Tatrách. Celý tento výlet bol pre nás pekným zážitkom a možnos�ou, kedy 
sme mohli strávi� èas s kamarátmi z našej dediny a predovšetkým sa duchovne obnovi�.

Ako to teda prebiehalo? Celému tomuto výletu predchádzala samozrejme dôkladná príprava, 
ktorá zaèala detskou svätou omšou, na ktorej sme sa zúèastnili takmer všetci, okrem tých, ktorí 
vyklepávali rezne a chystali obrovské množstvo jedla na ïalší deò. Keï sme už všetko takto 
nachystali a ledva zatvorili kufor, vyrazili sme. Keïže nás bolo až 11, spolu s pánom farárom 12, 
museli sme ís� na dvoch autách a to na golfe a na dodávke. 

Do cie¾a sme dorazili ani nie za dve hodiny a po zvítaní sa s tunajším pánom farárom sme zaèali 
chysta� veèeru. O jedlo nebolo núdze, pretože cez zaplnený stôl nebolo vidno na obrus. Mierne 
zvláštnu atmosféru, keïže sme boli v novom prostredí, hneï na zaèiatku pán farár z Teplièky 
od¾ahèil vtipom, po ktorom sme hneï vedeli, že sa nudi� nebudeme. Po veèeri sme ešte mali 
veèerné, respektíve noèné kino, ktoré zaèalo asi o 22:00, po ktorom sme šli spa�. Nasledujúce ráno 
sme len s �ažkos�ami a niektorí len po pár hodinách spánku vstávali o 6:00, aby sme stihli rannú 
omšu celebrovanú naším pánom farárom a spoveï u domáceho pána farára. Po omši sme mali 
raòajky (znovu také pohostinné, že sme ani nevedeli èo skôr jes�)a potom sme sa vybrali na výlet na 
neïaleké Štrbské Pleso. Pôvodne sme mali ís� až poobede, ale kvôli predpovedanej poobedòajšej 
víchrici sme museli plány trochu zmeni�. Po Štrbskom plese sme sa poprechádzali, vyfotili a mierne 
skrehnutí, keïže nás tam zastihla snehová, najprv veterná víchrica, bežali sme sa schova� do auta. 
Po návrate sa zaèal vari� obed, zatia¾ èo sme si niektorí išli splni� obèiansku povinnos�, keïže sa v 
ten deò konalo prvé kolo prezidentských volieb. Po obede sme mali tri hodiny prednášok na rôzne 
témy o ktorých sme potom diskutovali (tí, ktorí od únavy nezaspali). Do veèera sme už mali vo¾ný 
program, ktorý sme vyplnili hraním biliardu, stolného futbalu èi upratovaním.

Okolo siedmej sme sa chystali na odchod. Vonku sa však naplno prejavila už spomenutá 
snehová víchrica a napadlo asi 20 cm snehu, èo bol trošku problém, keïže jedno auto už malo letné 
gumy. Ale po pomodlení ruženca, vïaka  šoférskym skúsenostiam Ferka Barlu a poèiatoènej jazde 
rýchlos�ou sotva 30 kilometrov za hodinu, to všetko dobre dopadlo a z výletu sme sa vrátili živí a 
zdraví domov.

                                                                                                                                                      
Majka Homolová
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ZBER ODPADKOV

Aj tento rok,už štvrtý rok v rade, sme sa spolu s ïalšími “eko-aktivistami” z obce zišli na námestí 
a v peknom poèasí sme sa vybrali vyèisti� príjazdové cesty do Podkoníc. Tento raz bola síce úèas� o 
trochu nižšia ako po iné roky, ale to niè nemenilo na spoloènom cieli - vyzbiera� odpadky, skrášli� 
okolie ciest smerujúcich do Podkoníc a splni� si ïalšiu obèiansku povinnos� - úèas� na vo¾bách. 

Môžeme skonštatova�, že takmer všetko bolo splnené. Tento rok sme vyèistili cesty do 
Slovenskej Lupèe, do Priechoda a na Pleše. Premiérovo sme èistili aj “Gálovú” a cestu na 
Moštenicu (po kríž). Jediným restom teda naïalej ostáva cesta na Baláže, na ktorú sa ešte budeme 
musie� pozrie�, posledné èistenie totiž poodkrývalo ve¾mi ve¾a. 

Tu si pozrite štatistiku sobotného zberu:

Slovenská ¼upèa - Podkonice
vlani 24 vriec - teraz 11 vriec
vlani 9 pneumatík - teraz 4 pneumatiky
bonus: škridle a plastová vanièka

Priechod - Podkonice
vlani 10 vriec - teraz 9 vriec
bonus: pneumatika, 2 matrace, hadica a sklo (skoro za fúrik)

Pleše - Podkonice
vlani 13 vriec - teraz 1 vrece

Gálová - Podkonice
3 vrecia odpadkov
5 pneumatík!!!! + jednu sme nedokázali pre spadnutý strom vyslobodi�

Od nového cintorína - Podkonice
5 vriec
2 kosy a jedna oslièka

VAŠE PRÍSPEVKY.
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VAŠE PRÍSPEVKY.

Ve¾ké ÏAKUJEM touto cestou posielame súkromnej firme AUTODOLAVA - Peter Ulbrik, ktorý 
zabezpeèoval ako už tradiène odvoz, prevoz a dovoz. Ïalej Krème na Hrbe - Marošovi ¼alíkovi za 
grilované klobásky, ktoré padli neskutoène vhod a tiež aj OZ COB, ktoré už od zaèiatku “zastrešuje” 
túto aktivitu. 

A samozrejme ešte väèšie ÏAKUJEM ide pre p. Pavla Pitoòáka, Bibku Gregorèokovú, Lenku 
Kostúrovu, Miloša Kostúra, Tomáša Styka, Michala Patráša a Michala Vrába, bez ktorých by tie 
odpadky ostali leža� pri ceste aj naïalej.

Na záver však musíme uzna� a pochváli�, že eko povedomie a správanie sa ¾udí - spoluobèanov 
sa zlepšilo, èo sa prejavilo aj na množstve vyzbieraného odpadu. Napriek tomu, že sa nám opä� 
podarilo nájs� ve¾mi zaujímavé “kúsky odpadu” popri ceste, bolo ho skutoène menej. Preto ostáva 
len dúfa�, že tento pozitívny trend sa bude už len zlepšova� a snáï raz……a túto vetu radšej 
nedokonèím, aby som to náhodou nezakríkol.

Dominik Valent

pokornej služby. Odmeny sa dostalo Veronike, ktorá sa predierala cez dav, strháva svoju šatku a 
utiera Ježišovi spotené èelo. On jej za odmenu vtláèa svoju podobu trpiacej tváre. Poèas nároènej 
cesty svet pozerá na druhý pád. Moc Ducha dáva silu vsta� a pokraèova� v ceste za vykúpenie 
¾udstva a súcitné ženy, ktoré sa s ním stretajú osloví: „Dcéry Jeruzalema, neplaète nado mnou, ale 
nad svojimi de�mi.“ On plakal nad Jeruzalemom. ¼udská bezmocnos� neovplyvní ani tretí, naj�ažší 
pád. V Tvojom potupení sme zahalení rúchom. Jemu rúcho strhnú a o jeho odev losujú - o odev od 
vekov dávaný Otcom. Nemilosrdné násilie, pribíjajú telo na kríž. Nezlomná sila Kristovej obety je 
sprítomòovaná na oltároch sveta. Tu sa rodí odvaha vyzna�, že s Kristom som pribitý aj ja. Aké 
vznešené by bolo pripúta� sa ku krížu a k Bohu! Trpká životná cesta konèí, nastáva tichos� smrti a 
hluk sveta. Záver cesty je telo vyvýšené na kríži - Ježiš dokonáva!

Dielo lásky! Ak sme zomreli s Kristom, veríme, že s ním budeme aj ži�. Skladajú nevládne telo 
matke do lona. Ukladajú ho do hrobu, no telo v hrobe nezostalo. Na tretí deò vstáva a nastáva 
zázrak všetkých dôb - Ježiš vychádza z hrobu von. Ako zrnko zasiate do zeme vyklíèi. Ty, Pane 
dávaš nový život tým, èo uverili. Je tu záver cesty, svet sa mení, ale kríž zostáva. Poh¾ad na kríž 
zanecháva stopu aj v našich srdciach. Ježišov kríž vykresali ¾udia a netušili, že na tomto kríži sa 
uskutoèòuje vykúpenie pre všetkých ¾udí, ktorí uverili.

„Ježišu, Ty si cesta, pravda a život. Si naše vzkriesenie!“ Toto je odkaz pre tretie tisícroèie!

 Anna Husárová

OBDOBIE PÔSTU - KRÍŽOVÁ CESTA 

Z vrcholu Kalvárie už dve tisícroèia nesieš kríž na svojich pleciach. 
Ideš dejinami, kde sa opisujú ¾udské èiny. Žijeme v tre�om tisícroèí a 
stále sa pozeráme na tajomstvo utrpenia. „Chceme nies� s Tebou �archu 
zla, Pane!“

Krížová cesta zaèala, keï Pilát vydal Krista židom a tí ho vystavili 
mukám na Golgote. Nasledova� Krista je dôkaz vernosti a patrí k životu 
kres�ana. Zobral kríž na ramená a hneï aj padá pod jeho �archou. Bol 
ustanovený na pád pre mnohých, nedáva zna� nechu� a preto vstáva. 
Na tejto ceste sa stretáva so svojou matkou. Sila matky je premeni� svet 
mocou lásky. Výzvou pre Šimona bolo pomôc� mu nies� kríž ako obetu 
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14.4.

15.4.

16.4.

17.4.

18.4.

19.4.

20.4.

VE¼KONOÈNÁ NEDE¼A

18.00 - féria

+ rodièia Mária a Ján Ivaniè
a starí rodièia

21.4.

22.4.

23.4.

24.4.

25.4.

26.4.

27.4.

NEDE¼A BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

18.00 - féria

7.00 - féria

18.00 - Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie

+ manžel Stanislav Turèan a rodièia

18.00 - féria

18.00 - féria

+ z rodiny Ivanièovej

Poïakovanie za Božie požehnanie
rodine Krajèiovej a Durrer

+ rodièia Vilma a Ondrej Kme�,
deti a starí rodièia

Na úmysel celebranta

20.00 - BIELA SOBOTA

18.00 - ZELENÝ ŠTVRTOK

+ Stanislav Šípka a ostatní z rodiny

15.00 - VE¼KÝ PIATOK

Obrady Ve¾kého piatku

10.00
Za všetkých farníkov

FARSKÉ  OZNAMY 7.4. - 4.5.2014

7.4.

8.4.

9.4.

10.4.

11.4.

12.4.

13.4.

18.00 - féria

18.00 - féria

+ rodièia Veronika a Viliam Patráš a deti

KVETNÁ NEDE¼A

Poïakovanie a prosba za zdravie a
Božie požehnanie pre Tomáška a rodinu

7.30 - féria

7.00 - féria

Za uzdravenie a Božiu pomoc
pre rodinu

18.00 - féria

+ rodièia Anna a Jozef Gregorèok,
(è.d. 137)

+ Mária Randová

9.00
Za všetkých farníkov 

Jozef Kuneš, farár

Spravodaj  ODKONICKÝP Spravodaj  ODKONICKÝP

9.00
Za všetkých farníkov

+ Lýdia a Róbert Kostúr

EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA - Každý štvrtok po sv. omši

Apríl 2014

28.4.

29.4.

30.4.

1.5.

2.5.

3.5.

4.5.

3. VE¼KONOÈNÁ NEDE¼A

18.00 - Svätej Kataríny Sienskej

7.00 - Svätého Pia V., pápeža

18.00 - Svätého Atanáza, biskupa

7.00 - Svätého Jozefa, robotníka

+ Mária a Ján Barla

+ Peter Flaška

7.30 - Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov

+ Anna Slobodníková
a otec František Citara

9.00
Za všetkých farníkov

+ Boris Šípka

+ Emília Ivanièová

DETSKÉ SV. OMŠE - Každý piatok

7.30 - féria

Poïakovanie za Božie
požehnanie rodine Kukuèkovej

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ

SPOLOÈNÁ SV. SPOVEÏ - Sobota 12.4. od 9.00 do 11.00 hod.

9.00 - VE¼KONOÈNÝ PONDELOK

Poïakovanie a prosba o Božiu pomoc
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