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19.1.

20.1.

21.1.

22.1.

23.1.

24.1.

25.1.

18.00 - Sv. Fabiána, pápeža a muèeníka

+ Mária a Ján Oèenáš a deti

26.1.

27.1.

28.1.

29.1.

30.1.

31.1.

1.2.

4. NEDE¼A V CEZROÈNOM OBDOBÍ

18.00 - Svätej Angely Merici, panny

7.00 - Sv. Tomáša Akvinského, kòaza

7.00 - Sv. Agnesy, panny a muèenice

+ rodièia Mária a Pavol Ivaniè

18.00 - féria

18.00 - féria

+ Martin Slobodník a rodièia

Za ženy modliace sa prístrešie
u Gregorov

+ Libor Oèenáš

7.30 - Sv. Františka Saleského, biskupa

18.00 - Sv. Vincenta, diakona a muè.

Poïakovanie za Božiu pomoc
a prosba o ïalšie milosti

18.00 - féria

+ Rozália a Daniel Babjak, syn Peter a iní
z rod. Babjakovej, Strmeòovej a Chladnej

9.00
Za všetkých farníkov

FARSKÉ  OZNAMY 12.1. - 8.2.2015

12.1.

13.1.

14.1.

15.1.

16.1.

17.1.

18.1.

18.00 - féria

18.00 - féria

+ Júlia a Ján Kostúr a deti

2. NEDE¼A V CEZROÈNOM OBDOBÍ

+ Janka Boše¾ová

7.30 - Svätého Antona, opáta

7.00 - féria

Prosba o Božie požehnanie
pre sestru Benjamínu a sestru Fabiánu

18.00 - Sv. Hilára, biskupa, uèite¾a Cirkvi

+ František Oèenáš st., 
Anna a Pavol Vráb

Poïakovanie za 20-te výroèie manželov
Gregorovcov a 50-te manž. Èupkovcov

9.00
Za všetkých farníkov 

Jozef Kuneš, farár
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9.00
Za všetkých farníkov

Za ženy modliace sa prístrešie
u Slobodníkov

2.2.

3.2.

4.2.

5.2.

6.2.

7.2.

8.2.

5. NEDE¼A V CEZROÈNOM OBDOBÍ

18.00 - Svätého Pavla Mikiho a spol.

7.30 - Panny Márie v sobotu

9.00
Za všetkých farníkov

+ Ema a Martin Slobodník

 + Mária a Rudolf Kormanèík,
Jozefína a Anton Budze¾

7.30 - Svätého Jána Boska, kòaza

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ

Január 2015

3. NEDE¼A V CEZROÈNOM OBDOBÍ

18.00 - Sv. Blažeja, biskupa a muè.

7.00 - féria

18.00 - Sv. Agaty, panny a muèenice

Za ženy z Bastržaja a Bacúreje kúta
modliace sa prístrešie 

+ manžel Pavol Dobrík 

+ rodièia Mikuláš a Anna, Juraj a Zuzana

EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA - každý štvrtok po sv. omši

DETSKÉ SV. OMŠE - každý piatok

Poïakovanie za Božie požehnanie
pre Líviu s rodinou

DOBRÝ DEÒ, VÁŽENÍ OBÈANIA, 

prihováram sa vám prvýkrát v novej funkcii. Hneï by som sa 
chcel zamyslie� nad tým, èo nás èaká v blízkej budúcnosti a 
možno aj v tej vzdialenejšej. Asi si poviete, že môj poh¾ad na 
budúcnos� Podkoníc, ktorý vzišiel z našich spoloèných diskusií, 
už poznáte. Viete, že nemám ružové okuliare.

Èaká nás ve¾a roboty. Hovorím nás a myslím tým všetkých 
obèanov v Podkoniciach. V predvolebnej kampani som èasto 
upozoròoval na možný èierny scenár budúcnosti Podkoníc - 
zavretá škola, upadajúce služby, obec so zablokovaným 
územným rozvojom bez schopnosti postara� sa o starnúce 
obyvate¾stvo. Nieèo medzi domovom osamelých seniorov a 
noc¾aháròou pre tých pár mladých, ktorí v lepšom prípade 
nepracujú tu, ale stále aspoò v Podkoniciach prespávajú. V tom 
horšom prípade by museli ís� za prácou do zahranièia. 

Zabráni� takémuto scenáru nie je v silách jedného èloveka. Môžeme tomu zabráni� iba 
spoloène. Áno, najviac zodpovednosti bude leža� na mojich pleciach, ale bez aktívneho 
zastupite¾stva a predovšetkým bez podpory vás všetkých Podkonièanov to ja starosta zvládnu� 
nemôžem.

Mojím prvoradým cie¾om od prvého roka je spreh¾adni� fungovanie obce. Chcem zaèa� s èistým 
stolom a jedným z mojich hlavných cie¾ov je a bude, aby bol obecný úrad otvorený obèanom a aby 
všetko, èo robí, bolo transparentné. Èo to znamená? Všetky dôležité informácie, a to vrátane tých 
ekonomických, musia by� jednoducho zistite¾né, a to nie len osobnou návštevou u starostu, ale 
predovšetkým dvomi kliknutiami z pohodlia vášho domova. Obecný úrad je tu pre všetkých 
obèanov.

Druhým cie¾om je boj o zachovanie Základnej školy v Podkoniciach. Šance na jej zachovanie 
stále sú. Prváèikov v obci nie je vôbec málo. Škola im musí ponúknu� ove¾a viac než to, že je 
najbližšie. Podstatou školy je umožni� cestu k vzdelaniu a lepšiemu životu v budúcnosti.  ...

+ Emil Bittner

18.00 - Obetovanie Pána

+ Šimon Duraj a syn Jozef

61
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PRÍHOVOR STAROSTU OBCE

Uvedomujem si, že mojou úlohou je pracova� na tom, aby rodièia budúcich prváèikov vnímali 
všetky výhody, ktoré výuka v malotriednej škole prináša. V najbližších týždòoch vám chcem v 
spolupráci s pracovníkmi školy predstavi� víziu jej fungovania pre budúce roky.

Tretím cie¾om je zlepšenie ekonomickej situácie obecného rozpoètu. Táto úloha bude 
naj�ažšia. Pôjde o ve¾mi ve¾a drobnej práce. Cesta vedie cez posilnenie významu zdrojov, ktoré tu 
už máme a nevyužívame ich naplno. A to, èi sa už jedná o rozvoj cestovného ruchu èi docielenie 
toho, aby ¾udia, ktorí podnikajú a v Podkoniciach aj žijú, odvádzali daò tu a nie inde. 

Viem, že to èo som tu napísal nebude jednoduché urobi�, no verím, že mám výborný tím okolo 
seba, ktorý mi bude nápomocný. Verím, že mi aj vy budete nielen pomocnou rukou, ale aj zrkadlom 
a že mi nedovolíte z vytýèenej cesty ustúpi�. Iba spoloènými silami môžeme navráti� našej obci 
lesk, èes� a zvýši� tak aj úroveò spolužitia v Podkoniciach. Verím, že naša sila je v spolupráci. Heslo 
“s vami a pre vás” platí dnes o mnoho viac, než v kampani a ja ho budem ma� najbližšie roky vždy na 
pamäti.

Ing. Michal Vráb
starosta obce

Január 2015 Január 2015

1) SEPAROVANÝ ODPAD
 

Vývoz separovaného odpadu - plastov bude v roku 2015 realizovaný v týchto termínoch:
(všetky termíny sú pondelky)

26. január
23. február
23. marec
27. apríl

25. máj
22. jún
27. júl
24. august

21. september
26. október
23. november
21. december -jg-

Foto: Jaroslav KostúrOBECNÝ ÚRAD INFORMUJE

2) CESTA DO PRIECHODA
 

Dovo¾ujem si upozorni� obèanov našej obce, že cesta v smere z Podkoníc do Priechoda je 
zjazdná IBA so SNEHOVÝMI RE�AZAMI. Obec túto cestu plúži po náš chotár, t.j. po “Mlyn”. Obec 
nebude taha� uviaznutých obèanov, ktorí budú toto odporúèanie obce ignorova�.

Na cestu do pri¾ahlých dedín (Priechod, Selce) preto odporúèam použi� cestu udržiavanú cez 
Slovenskú ¼upèu.

3) ZVUKOVÝ ZÁZNAM ZO ZASTUPITE¼STVA
 

Ivan Barla podal pred zaèatím rokovania protest proti zvukovému nahrávaniu zastupite¾stva. 
Starosta navrhol doštudovanie zákona do najbližšieho zastupite¾stva, kde sa tento protest dorieši. 
Zvukový záznam z ustanovujúceho zasadnutia nebol urobený.

-mv-

15

ŠTEFANSKÝ VOLEJBALOVÝ TURNAJ

Aj tento rok sa na sviatok sv. Štefana odohral tradièný volejbalový turnaj. Za úèasti štyroch 
družstiev sa odohralo systémom každý s každým šes� zápasov. Po poslednom zápase organizátori 
vyhlásili takýto koneèný výsledok:

1. miesto Stred (Katka Bobáková, Julka Kaluderovièová, Marek a Michal Kukuèkovci, Juraj 
Dávid), ktoré nenašlo premožite¾a ani v jednom zápase.

2. miesto obsadil tím z Hôrky (Lenka, Anka a Katka Kostúrové, Ivo Patráš, Dominik Valent) s 
bilanciou dve ví�azstvá a jedna prehra. 

3. miesto si tento rok vybojoval tím Novej Ulice, ktorý bol doplnený o dvoch hráèov z Hôrky 
(Erika a Vlado Osadskí, Lukáš Plachý, Maka a Janko Vajdovci).

4. miesto so c�ou a najväèším poètom hráèov patrilo v sobotu tímu dievèat z Hôrky s 
hos�ujúcimi hráèmi (Pavlínka, Julka a Braòo Homolovci, Kristínka Vajdová, Ma�a Randová,  
Tomáš Žaloudek, Pe�o Chaban, Martin Števo).

Na záver by sme radi zhodnotili uplynulý Štefanský volejbalový turnaj ako úspešný, najmä z 
poh¾adu poètu zúèastnených hráèov. Veríme, že ïalší roèník bude rovnako tak dobrý a napínavý. 
Ïakujeme všetkým zúèastneným hráèom a každému, kto prispel svojou trochou k jeho organizácii.

Lenka Kostúrová

Foto: Jaroslav KostúrSPOLOCENSKÁ KRONIKA

55. rokov

Mária Vrábová (è.d. 335)

ŠPORT
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OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE

4) UZNESENIE Z USTANOVUJÚCEHO ZASADNUTIA OZ V PODKONICIACH, 
    KONANÉHO DÒA 2. JANUÁRA 2015

OBECNÉ ZASTUPITE¼STVO:

VZALO NA VEDOMIE:

1. Oboznámenie s výsledkami volieb do orgánov samosprávy obce, konaných 15.11.2014

2. Overenie platnosti vo¾by starostu a poslancov obecného zastupite¾stva obce 

    a zluèite¾nosti ich funkcií

3. Ponechanie platu starostu v minimálnej výške 1.360,- € v zmysle § 4 ods. 2 zákona 

    è. 253/1994 Z.z.

4. Zástupcu starostu Mgr. Petra Polónyho

5. Diskusné príspevky:

a) Obecné zastupite¾stvo navrhlo preveri� starostovi obce èi je v obci VZN pre 
ubytovanie a aké sú jeho možnosti a nariadenia.

b) Otvori� a predloži� zmluvy na prenájom Chaty Pleše a Penziónu na Hrbe.

c) Starosta informoval poslancov o príprave koncepcie riešenia cestovného ruchu v 
Podkoniciach.

KONŠTATUJE, ŽE:

1. Novozvolený starosta Ing. Michal Vráb zložil s¾ub

2. Novozvolení poslanci Mgr. Peter Polóny, Ing. Miroslav Budaj, Mgr. Tomáš Kme�, Mgr., Ing. 
Ivan Barla, Ing. Ján Chaban, Mgr. Katarína Kostúrová, Ing. Jaroslav Kostúr zložili s¾ub

SCHVÁLILO:

1. Program ustanovujúceho zastupite¾stva  

2. Poverenie poslanca obecného zastupite¾stva na zvolávanie a vedenie zasadnutí 
obecného zastupite¾stva Mgr., Ing. Ivana Barlu 

3. Menovanie Ing. Juraja Kostúra, PhD. za velite¾a obecného hasièského zboru a 
zriaïovaciu listinu DHZO Podkonice

4. Zmluvu na zimnú údržbu so súkromnou farmou B&B, s.r.o.

5. Štatút Obecnej knižnice v Podkoniciach  

6. Katarínu Luptákovú za knihovníèku Obecnej knižnice v Podkoniciach

7. Pracovný kalendár zasadnutí obecného zastupite¾stva na I. polrok 2015: 
29.januára, 26.februára, 26.marca, 30.apríla, 28.mája, 25.júna 

NESCHVÁLILO:

1. Zriadenie obecnej rady 

pomer
hlasov:

7:0:0

7:0:0

7:0:0

7:0:0

7:0:0

7:0:0

0:7:0

7:0:0

TROJKRÁ¼OVÝ NOHEJBALOVÝ TURNAJ

Stalo sa už dlhoroènou tradíciou, že zaèiatkom roku sa v našej telocvièni usporadúva 
Trojkrá¾ový nohejbalový turnaj. Tohto roku sa bojovalo v sobotu 3. januára 2015. Znovu sa ukázalo, 
že je prakticky nemožné predpoveda� výsledky zápasov. Mužstvá sa èím ïalej tým viac 
vyrovnávajú a favoriti nemajú na ružiach ustlaté.

Sedem trojíc bolo rozdelených do dvoch skupín, ví�azi skupín postupovali priamo do 
semifinále, druhý a tretí zo skupín do štvr�finále. Skupinu „A“ bez prehry ovládlo družstvo CASE IN 
v zložení Miro Barla, Braòo Slobodník a Peter Homola. Z druhého miesta postupovalo M&M&M 
(Michal Valent, Marek Kukuèka, Michal Kukuèka) a z tretieho Red Bull v zostave Ivan Barla, Michal 
Barla, Jaro Barla. Èierny Peter zostal v rukách Mládeže (Ondrej Oèenáš, Andrej Lupták, Ma�o 
Barla). V „B“ skupine vyhrali Šnúrky (Ján Pav¾ák, Jaro Chaban, Robo Patráš), na druhom mieste 
Old Boys v zložení Juraj Barla, Lacko Barla, Ivan Kostúr a na tre�om mieste skonèila Náplas� v 
zostave Fero Kunzo, Jozef Michalík a Michal Panèík.

Po bojoch v skupinách už išlo do tuhého, vo vyraïovacej èasti prehra znamená koniec nádejí na 
ví�azstvo. Vo štvr�finále si najprv M&M&M poradili s Náplas�ou a v druhom štvr�finále Old Boys 
porazili Red Bull. V prvom semifinále si postup do finále zabezpeèili M&M&M po výhre nad 
Šnúrkami, potom Old Boys pokraèovali v spanilej jazde a prebili sa do finále cez CASE IN.

V súboji o tretie miesto dominovalo mužstvo CASE IN nad Šnúrkami a potom prišlo na rad 
finálové stretnutie medzi Old Boys v zložení Juraj Barla, Lacko Barla, Ivan Kostúr a M&M&M 
(Michal Valent, Marek Kukuèka, Michal Kukuèka). 

V prvom sete zaèali lepšie Old Boys,  pokraèovali vo výborných výkonoch z predchádzajúcich 
zápasov, vypracovali si trojbodový náskok, ktorý si udržali do konca setu a zaslúžene viedli 1:0. V 
druhom sete zas naopak rýchlo odskoèili M&M&M a vyrovnali na 1:1. Ví�aza tak musel urèi� 
rozhodujúci tretí set. Lepšie ho zaèali M&M&M a viedli 4:2, no Old Boys zakontrovali a strany sa 
menili za stavu 8:6 pre Old Boys. Za stavu 13:13 bolo jasné, že o ví�azovi rozhodne ten povestný 
kúsok š�atia, ktorý sa nakoniec priklonil k M&M&M po výhre 18:16. M&M&M tak dosiahli štvrté 
ví�azstvo po sebe, ale Old Boys napriek názvu svojho tímu ukázali, že rozhodne nepatria do 
starého železa. 

Ing. Michal Kukuèka

ŠPORT



Spravodaj  ODKONICKÝPJanuár 201513

OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE

NESCHVÁLILO:

2. Audit obecného úradu 

VOLÍ:

1. Mandátovú komisiu v zložení: predseda Ing. Ján Chaban a èlenovia Ing. Jaroslav 
Kostúr a Ing. Miroslav Budaj

2. Volebnú komisiu v zložení: predseda Mgr., Ing. Ivan Barla a èlenovia Mgr. 
Katarína Kostúrová a Mgr. Tomáš Kme� 

3. Návrhovú komisiu v zložení: predseda Mgr. Peter Polóny a èlenovia Mgr. Ing. Ivan 
Barla a Ing. Jaroslav Kostúr 

4. Predsedu a èlenov komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie 
starostu obce: predseda Mgr., Ing. Ivan Barla a èlenovia Mgr. Katarína Kostúrová 
a Mgr. Tomáš Kme� 

5. Predsedu a èlenov komisie na prešetrovanie s�ažností: predseda Ing. Jaroslav 
Kostúr a èlen Mgr., Ing. Ivan Barla

6. Predsedu a èlenov komisie životného prostredia a výstavby, lesného a vodného 
hospodárstva v zložení: predseda Ing. Miroslav Budaj a èlenovia Ing. Ján Chaban 
a Mária Patrášová

7. Predsedu a èlenov finanènej komisie v zložení: predseda Mgr. Katarína Kostúrova 
a èlen Mgr., Ing. Ivan Barla

8. Predsedu a èlenov kultúrno-školskej a športovej komisie v zložení: predseda Mgr. 
Peter Polóny a èlenovia Mgr. Tomáš Kme�, Jozef Kostúr a Vladimíra Turèanová

9. Predsedu a èlenov komisie na ochranu verejného poriadku v zložení: predseda 
Mgr. Tomáš Kme� a èlenovia Ing. Miroslav Budaj a Mgr. Peter Polóny

10. Predsedu a èlenov sociálno-zdravotnej komisie v zložení: predseda Ing. Ján 
Chaban a èlenovia Mgr. Katarína Kostúrová a Mgr. Zuzana Kostúrová

11. Èlenov do Rady školy pri ZŠ s MŠ Podkonice: Mgr. Peter Polóny, Mgr. Katarína 
Kostúrová, Ing. Jaroslav Kostúr a Ing. Ján Chaban

DOPORUÈILO:

1. Starostovi obce vyhotovi� a doruèi� velite¾ovi DHZO v Podkoniciach Ing. Jurajovi 
Kostúrovi, PhD. menovací dekrét.

2. Starostovi obce zisti� možnosti kúpy nového motorového vozidla formou leasingu, 
alebo úveru.

3. Do 29.januára 2015 predloži� cenové ponuky na kúpu motorového vozidla.

4. Zisti� možnosti získania motorového vozidla z Ministerstva vnútra SR. 

5. Na prechodné obdobie cca 2mesiacov vypracova� zmluvu na prenájom vozidla 
s Po¾nohospodárskym družstvom v Podkoniciach..

hlasovanie:

7:0:0

7:0:0

7:0:0

7:0:0

7:0:0

7:0:0

7:0:0

7:0:0

7:0:0

V Podkoniciach, 2.1.2015

7:0:0

7:0:0

proti: M
držali sa: I

gr., Ing. Ivan Barla, Ing. Miroslav Budaj, Ing. Ján Chaban, Mgr. Tomáš Kme�, Mgr. 
Katarína Kostúrová, z ng. Jaroslav Kostúr, Mgr. Peter Polóny

Ing. Michal Vráb, starosta obce

0:5:2
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ZRIAÏOVACIA LISTINA DOBROVO¼NÉHO HASIÈSKÉHO ZBORU OBCE

Pod¾a ustanovení § 10 ods. 2 zákona SNR è. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov a § 15 ods. 1 písm. b) zákona NR SR è. 314/2001 Z.z. o ochrane pred 
požiarmi v znení neskorších predpisov zriaïuje obec dobrovo¾ný hasièský zbor obce (ïalej len 
„DHZO“).

A. ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAÈNÉ ÚDAJE:
 

Zriaïovate¾: Obec Podkonice
Velite¾ DHZO: Ing. Juraj Kostúr, PhD.
Poèet èlenov DHZO: 8
Poèet zamestnancov DHZO: 0 
Poèet hasièských družstiev: 1

B. ZÁKLADNÝ ÚÈEL:
 

DHZO je výkonným orgánom obecného zastupite¾stva, ktorý plní úlohy vyplývajúce zo zákona 
SNR è. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona NR SR è. 
314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a všeobecne záväzných 
nariadení obce.

C. PREDMET ÈINNOSTI: 
 

DHZO vykonáva zásahy a záchranné práce pri požiaroch, živelných pohromách, haváriách a 
iných mimoriadnych udalostiach s cie¾om zabezpeèenia záchrany osôb, zvierat a majetku pod¾a 
svojich technických možností a odbornej kvalifikácie.

D. VYMEDZENIE MAJETKU:
 

Pod¾a ustanovení § 8 zákona SNR è. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov je budova hasièskej zbrojnice resp. hasièskej stanice a hasièská technika majetkom 
obce.

E. FINANCOVANIE DHZO: 
 

Obec pod¾a § 7 zákona SNR è. 369/1990 Zb. o obecnom zriedení v znení neskorších predpisov 
financuje náklady na ochranu pred požiarmi z vlastných príjmov, sponzorských darov a príspevkov 
pois�ovní.

F. ZRIADENIE DHZO: 
 

Zriadenie DHZO bolo pod¾a § 11 zákona SNR è. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov schválené obecným zastupite¾stvom dòa 2.1.2015.

Ing. Michal Vráb
starosta obce

DOBROVOLNÝ HASICSKÝ ZBOR
,
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5) POZVÁNKA DO DIVADLA
 

V rámci spestrenia kultúrneho života v našej obci si vás obecný úrad dovo¾uje pozva� na 
divadelné predstavenie STATKY - ZMÄTKY. 

Divadelný ochotnícky súbor z Priechoda naštudoval divadelnú hru Jozefa Gregora Tajovského 
Statky - zmätky. Ako už prezrádza názov tejto hry, v popredí je majetok, ktorý zasahuje a ovplyvòuje 
všetky tri rodiny vystupujúce v dráme. Hlavnou myšlienkou diela však je, že š�astie sa neskrýva v 
majetku, ale v láske.

Príïte sa zabavi� v nede¾u 18. januára 2015 o 17.00 hod. do sály kultúrneho domu v 
Podkoniciach a naèerpa� pozitívnu energiu z kultúrneho predstavenia ochotníkov z Priechoda.  
Statky zmätky je trpko - smiešny príbeh o slovenskej posadnutosti neustále nieèo hromadi� a 
popritom nièi� to ¾udsky hodnotné a pozitívne vo vzájomných medzi¾udských vz�ahoch a rodinných 
väzbách. Hra je preto aktuálna aj v dnešnej dobe, kedy stále viac riešime majetkové spory a v 
svojom hodnotovom rebríèku nemáme na prvej prieèke lásku.

Foto: Jaroslav KostúrZÁKLADNÁ ŠKOLA

OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE
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KRÁTKA SPRÁVA Z VÝROÈNEJ SCHÔDZE DHZ PODKONICE

Dòa 27.12.2014 sa konala výroèná èlenská schôdza (ïalej VÈS) DHZ Podkonice. Miestom 
konania bola zasadacia miestnos� Obecného úradu v Podkoniciach. VÈS sa konala za úèasti 11 
èlenov DHZ Podkonice, delegátky OV DPOSR v BB pani Anny Matalovej, konèiaceho starostu 
obce Ing. Michala Kukuèku, novozvoleného starostu obce Ing. Michala Vrába a hos�a z DHZ BB 
pána Františka Snopka.

V diskusii velite¾ zboru poïakoval konèiacemu starostovi za spoluprácu v predchádzajúcom 
volebnom období a vyjadril oèakávanie pokraèovania a zlepšovania dobrých vz�ahov DHZ/DHZO 
a obce aj v ïalšom volebnom období. Následne informoval èlenskú základòu o plánoch, 
perspektívach a podmienkach fungovania DHZ/DHZO Podkonice ako aj dobrovo¾ných a obecných 
hasièov všeobecne a o legislatívnych zmenách uskutoènených v poslednom období. Následne 
vystúpila delegátka s informáciami z vedenia DPO SR a súèasnom stave spolupráce medzi DPO 
SR a MV SR.

V ïalšej èasti diskusie vystúpili konèiaci ako aj nastupujúci starosta a niektorí èlenovia s 
vecnými príspevkami o stave a smerovaní DHZ/DHZO Podkonice.

Uznesenie z výroènej èlenskej schôdze DHZ Podkonice konanej 27.12.2014

Výroèná èlenská schôdza (ïalej VÈS) za úèasti 11 èlenov prerokovala:
1) správu o èinnosti DHZ Podkonice
2) správu o hospodárení za rok 2014
3) plán práce na rok 2015

VÈS schva¾uje:
1) správu o èinnosti DHZ za rok 2014
2) správu o hospodárení za rok 2014
3) plán práce na rok 2015 
4) Èlenský príspevok vo výške 5€/rok
5) štatutárov DHZ Podkonice (Ing. Martin Valent a Peter Oèenáš)

VÈS ukladá:
1) rozpracova� diskusné príspevky a podnety rokovania a informova� o výsledkoch èlenskú 

základòu
2) vybra� èlenské príspevky od všetkých èlenov do 25.1.2015
3) rozpracova� plán práce a konkrétnu zodpovednos� èlenov výboru za jednotlivé akcie

Uznesenie preèítal predseda návrhovej komisie starší hasiè Ing. Martin Valent. Uznesenie bolo 
následne jednohlasne schválené. 

V Podkoniciach, dòa 27.12.2014 
Ing. Juraj Kostúr, PhD.. 

velite¾ DHZ/DHZO Podkonice

DOBROVOLNÝ HASICSKÝ ZBOR
,

Kontakty na zástupcov DHZO Podkonice:
predseda: Michal Patráš - tel. 0915 266 734
tajomník: Ing. Martin Valent - tel. 0907 350 298

ÈO PRINIESOL DECEMBER
 

5.12.2014 zavítal do podkonického kostola Mikuláš, pre ktorého si deti z materskej, základnej 
školy i deti z dediny pripravili pekné básnièky a pesnièky, za èo dostali sladkú odmenu. Pred 
kostolom èakal pre malých i ve¾kých punè, ktorý nám pripravila p. Randová, za èo jej ïakujeme. 
Zároveò boli pre verejnos� otvorené vianoèné trhy v kres�anskom dome, kde si každý mohol kúpi� 
nieèo milé, èo poteší oko èi dušu. Výrobky pripravovali deti z našej školy, rodièia èi jednoducho ¾udia 
z dediny, ktorí chceli týmto èinom podpori� našu školu, za èo patrí každému ve¾ká vïaka. Peniaze, 
ktoré sme vyzbierali, poputujú na opravu šatne v materskej škole. Touto cestou sa chcem 
poïakova� každému, kto kúpou výrobkov prispel na zve¾adenie našej školy.

Kolektív obecného úradu
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HOS� MESIACA

Novembrovým hos�om mesiaca bola pani uèite¾ka 
Anna Šípková, bývalá pani riadite¾ka škôlky, ktorá 
priblížila de�om svet hier a pesni-èiek, ktoré sa uèili ich 
rodièia. 

Repertoár sa až tak ve¾mi nezmenil, tak sme si 
mohli aj spoloène zaspieva�.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Z 5. na 6. decembra sa naše dva školské škreèky Pipa a 
Pogo stali zaslúženými rodièmi dvoch malých škreèkov.

Vo štvrtok 18.12. si žiaci základnej, materskej a 
základnej umeleckej školy pripravili vianoènú besiedku, 
ktorá bola v kultúrnom dome a po nej bolo pripravené malé 
obèerstvenie. 

V piatok pred prázdninami sme boli so žiakmi koledova� 
vo firme Nera, na družstve, na pošte, obecnom úrade, v 
obchode  a na fare. 

ÈO NÁS ÈAKÁ V JANUÁRI

Chystáme ZÁPIS DO 1.ROÈNÍKA - 20.1.2015 (utorok) a 29.1.2015 (štvrtok) v èase od 15:00 
do 18:00 hod.

Pozývame všetkých rodièov predškolákov, školákov i mladších škôlkárov na deò otvorených 
dverí základnej školy v Podkoniciach dòa 19.1.2015 (pondelok) a 28.1. 2015 (utorok), ktorý bude 
prebieha� v èase vyuèovania od 8.00 hod. Prípadný záujem prosím vopred ohláste p. riadite¾ke 
Zuzane Dobríkovej na t. è. 0917 151 683. Tešíme sa na vašu úèas�.

Pod¾a poèasia pre školákov chystáme lyžiarsky výcvik, ktorý bude spojený so ZŠ s MŠ 
Priechod a bude v Selciach - Èachove.

Karneval v telocvièni ZŠ, termín upresníme.
Mgr. Zuzana Dobríková, riadite¾ka ZŠ s MŠ
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Záleží hlavne na mne
Deti veria, že môžu robi� takmer èoko¾vek, aby sa pobavili. Ak ich a ich vrstovníkov zabaví 

posmech alebo zosmiešòovanie niekoho iného, ¾ahkovážne sa do neho pustia bez oh¾adu na to, 
komu tým ublížia. Myslia si, že majú nárok na zábavu, a preto práva a pocity druhých ¾udí musia ís� 
na ved¾ajšiu ko¾aj. Vlastne im existencia práv a pocitov iných osôb takmer nikdy nepríde na rozum. 
Ich názor na život sa vlastne od detstva nemení: „Záleží hlavne na mne!“

Deti majú prive¾a vo¾ného èasu a nadbytok peòazí na utrácanie. Býva bežné, že sú 
rozmaznávané sladkými nápojmi, cukrovinkami a nezdravými potravinami. Trávia nespoèetné 
hodinu ponorené do pocitov, ktoré im prinášajú elektronické prístroje (poèítaèové hry, televízia, 
internet) èi iné druhy zábavy. Väèšinou majú možnos� konzumova�, èo chcú, kedy chcú a ko¾ko 
chcú...

...pokraèovanie v budúcom èísle
spracoval Jozef Kuneš

RODINA

Foto: Jaroslav Kostúr

- Prežil som Vianoce v bielom.
- Ty si bol na horách?
- Nie, v sadre.

V správach hovorili, že každý, kto vyrazí na cesty v tomto poèasí, by mal ma� so sebou re�aze, 
lopatu, deku, rozmrazovaè, �ažné lano, baterku, hever a náhradné koleso... no, vyzeral som ráno v 
autobuse ako debil...

Boli Vianoce a sudca bol v príjemnej nálade. Spýtal sa predvedeného muža: 
- Za èo ste tu?
- Za predèasné vianoèné nákupy.
- To predsa nie je žiadny priestupok. Ako skoro ste nakupovali?
- Tri hodiny pred otvorením.

Dvaja horolezci lezú na vrch. Jeden z nich sa po hodine namáhavého výstupu ozve:
- Èloveèe, ja si už nohy necítim.
A druhý mu odpovie:
- Tak ovoòaj moje!

Idú dvaja skialpinisti a zrazu jeden spadne do priepasti. Ten druhý sa nahne nad priepas� a volá:
- Jano, si tam a žiješ?
- Som!
- A si celý?
- Som celý!
- A ruky aj nohy máš v poriadku?
- Hej, mám!
- Aj chrbticu máš v poriadku? Nemáš narušenú miechu?
- Nie nemám.
- Tak, èo tam to¾ko robíš? Vylez von!
- Nemôžem, ešte som nedopadol!

OKIENKO HUMORU

-jk-
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DOBRÁ NOVINA V PODKONICIACH

V jubilejnom 20. roèníku Dobrej noviny na Slovensku sa v našej farnosti zapojilo do 
koledovania 23 detí a sprevádzajúcich osôb. Z Ježišovho narodenia sa radovali už betlehemskí 
pastieri a koledníci Dobrej noviny zvestovali túto rados� dnešným ¾uïom. Priniesli do ich príbytkov 
pokoj a úsmev a to nielen na Slovensku, ale aj vo viacerých afrických krajinách. Vzdelávanie detí v 
Keni bolo prvým projektom, ktorý Dobrá novina podporila pri svojom vzniku. Dnes sa už zameriava 
aj na podporu mladých ¾udí a vzdelávanie dospelých, aby sa vïaka získanej gramotnosti mohli 
¾ahšie zamestna�. Z vý�ažku verejnej zbierky podporí Dobrá novina v roku 2015 viaceré rozvojové 
projekty, vytvárajúce podmienky na dôstojný život detí, žien, mladých ¾udí, rodín a komunít v 
krajinách subsaharskej Afriky.

25. decembra 2014 mnohí z vás otvorili dvere do svojho domova a srdca našim podkonickým 
koledníkom. Mohli sme sa tak spoloène viac zahåbi� do tajomstva narodenia nášho Spasite¾a. Vaše 
príspevky tento rok èinili úctyhodných 1337 €. Za vašu štedros� nech Pán Boh žehná a ochraòuje 
vás aj vašu rodinu.

Žilinský biskup Tomáš Galis pri ïakovnej omši k 20. výroèiu Dobrej noviny povedal: "Vidím 
ve¾ké požehnanie v tom, že v dnešnej dobe sú mladí ¾udia ešte ochotní venova� svoj èas a koledujú. 
Oznamujú, že Kristus sa narodil. Že život má zmysel, pretože On prišiel a dáva èosi radostné, èosi 
nové. Za 20 rokov koledovania sa vyzbierala aj ve¾ká finanèná èiastka a mohlo sa pomáha� hlavne 
africkým krajinám, kde je podstatne väèšia bieda. 

Koledovanie uèí die�a solidarite a empatii. Nielen pozera� na seba, ale by� pozorný voèi 
druhým. To sú krásne vlastnosti, ktoré si ponesie do života. Lebo nebude zakuklený do seba. 
Nebude sa stara� len o seba. Tým, že bude otvára� srdce pre Krista, zároveò otvára aj sám seba do 
služby pre druhých. A to je fantastické aj v tejto dobe. Vidím to, keï títo mladí ¾udia idú do nemocníc, 
do starobincov. To je zrazu to¾ko radostných såz. Radosti z toho, že mladí ¾udia im prichádzajú 
zaspieva�, zavinšova�. Lebo každý sa akoby vráti do detstva, keï možno on tak chodil, koledoval, 
spieval, vinšoval".

Nech sú jeho slová poïakovaním a povzbudením pre všetkých našich koledníkov, aby ešte 
mnohé roky mohli rozdáva� rados� a ohlasova� Dobrú novinu o narodení Krista u nás v 
Podkoniciach.

Ing. Jaroslav Kostúr, zodpovedná osoba za Dobrú novinu v Podkoniciach

PODUJATIA

Foto: Ing. Jaroslav Kostúr

RODINA

Vzh¾adom na to, že ho vlastne nevidia pracova� - veï do práce s ním logicky nechodia - nemajú 
ani tušenia, ako sa zarába na živobytie alebo èo tento pojem vôbec znamená. Navyše takýto otec 
len zriedkakedy prejavuje úctu a vïaènos� svojej manželke, a preto sa aj ona javí de�om ako slabá 
osobnos�.

Rutinný náboženský život
Rodièia len minimálne praktizujú náboženskú vieru. Aj keï rodina z èasu na èas alebo aj 

pravidelne navštevuje kostol, robí to ako bezmyšlienkovitú náboženskú rutinu. Rodinný život 
zahròuje len málo spoloènej modlitby alebo v nej táto úplne absentuje. Rodina sa spoloène nemodlí 
pred jedlom a ani nikdy inokedy. Deti nevidia rodièov, že by voèi Bohu prejavovali zodpovednos� 
alebo nejakú silnú vnútornú etiku. „Boh“ je pre nich iba slovom (niekedy aj nadávkou), nie je to pre 
nich osoba a rozhodne to nie je pre nich ani priate¾ ani Pán. De�om sa teda zdá, že rodièia okrem 
stále nabitému diáru nikomu a nièomu nezodpovedajú.

Dospelý môže èoko¾vek
Rodièia sa dívajú napríklad na televíziu bez toho, aby si vyberali vhodné programy a doprajú si v 

nej aj programy „pre dospelých“. Aj keï de�om snáï viac menej obmedzujú prístup k nevhodným 
programom (èo je dnes obrovský problém pri vo¾nom internete), odovzdávajú de�om doma svojím 
postojom toto posolstvo: „Keï budem ve¾ký, budem aj ja môc� pozera� (a robi�) èoko¾vek.“ V 
dôsledku toho to de�om pripadá tak, že rozpor medzi správnym a nesprávnym je len záležitos�ou 
veku: „Ak to, èo je zlé pre deti, je pre dospelých vhodné, tak poèkajte, keï budem ma� pätnás�!“

Deti rútiace sa do �ažkostí
Na prvý poh¾ad väèšina detí z konzumných rodín nevyzerá, že by mali vážnejšie problémy. 

Bývajú veselé a dobre naladené, príjemné a usmievavé, èasto i ve¾mi aktívne, ale len v èinnostiach, 
ktoré ich bavia. Sú zvyknuté na príjemné pocity. Páèi sa im, keï sa ¾udia majú radi a vlastne 
oèakávajú, že sa ¾udia budú ma� radi bez oh¾adu na to, èo robia. Keïže sú zvyknuté jedna� s 
dospelými (vrátane svojich rodièov) ako so seberovnými, vyzerajú, ako by im chýbali úctivé mravy. 
Až na nieko¾ko problémových výnimiek, ktoré sa tu a tam objavia, sa zdá, že sú celkom spokojné. A 
naozaj väèšina z nich je bezstarostná. Zatia¾.

Nízka tolerancia nepohodlia
Deti majú nízku toleranciu nepohodlia alebo dokonca aj toho, èo je im nepríjemné. Desí ich aj 

mierna fyzická boles�, dokonca i jej hrozba. Úspešne žobronia a domàzajú a tým sa vyhýbajú 
nepríjemným povinnostiam a obtiažam - plneniu s¾ubov, hodinám hudby, domácim úlohám, 
povinnostiam v domácnosti, termínom.

POH¼ADY DO DNEŠNEJ RODINY - 4. èas�
pod¾a Jamesa B. Stensona

Slabý otec
Otec je v domácnosti slabým morálnym vzorom. Nie je 

zameraný na vedomé a zámerné uèenie rozlišovania 
dobra a zla a nerobí niè, aby pripravil dospievajúce deti na 
život mimo domova, a to najmä v morálnych 
záležitostiach. Všetko, èo sa týka detí, prenecháva 
manželke. De�om sa javí èasto ako láskavá, nevýrazná 
osoba (ako starší súrodenec). V rodinnom živote ho deti 
vidia naplno sa venova� svojim vo¾noèasovým aktivitám 
(sledovanie televízie, šport) a nejakým drobným opravám. 



RODINA RODINA

REFERENDUM O RODINE - HISTORICKÁ VÝZVA PRE VŠETKÝCH

Necháme rozhodnú� o nás bez nás?

Súèasných ohrození rodiny je naozaj ve¾a. Pochádzajú z ekonomickej a sociálnej sféry, ale aj z 
relativizácie hodnôt a ïalších nedostatkov súèasnej kultúry. Nechýba však ani úsilie mnohých 
mužov a žien, snúbencov i manželov, h¾ada� riešenia a zápasi� o to, aby manželstvo a rodina mohli 
by� dôstojným priestorom ¾udskej existencie a miestom, kde èlovek dokáže nachádza� naplnenie, 
rados� a zmysel života.

Všetky problémy sa nedajú vyrieši� naraz a keïže okolo manželstva a rodiny je ich prekvapivo 
dos�, objavujú sa dve tendencie: skepsa a radikalizmus. Niektorí povedia, že sa nedá za týchto 
okolností robi� niè a ïalší, že je potrebné vyrieši� všetko naraz, nie len hroziace perverzné 
ideológie.

Treba teda zadefinova� priority. Ak nám na rodine naozaj záleží, musíme sa pýta�, èo ju v 
súèasnosti ohrozuje najviac a èo je za daných okolností možné urobi�.

Faktom je, že rodová ideológia, ktorá sa za ostatných 30 rokov sformovala v euro-americkom 
prostredí a postupne našla všeobecnú politickú podporu, je sama o sebe skepsou voèi 
manželstvu muža a ženy, voèi rodine a nakoniec aj voèi samotnému èloveku. Preto je 
nebezpeèná pre celú euro-americkú kultúru. Faktom je, že jej finanèná a politická podpora má v 
súèasnosti už masívne rozmery.

Naša kultúra je však stále kultúrou demokracie (aspoò tak samu seba opakovane prezentuje). A 
to je výzva pre každého z nás. Je iba na nás èi dovolíme, aby sa rozhodovalo o nás bez nás. Verejné 
zhromaždenia, petície a aktivizácia obèanov nie sú politikom ¾ahostajné. Nedemokratický politik 
sa ich obáva a dobrý politik ich víta ako spoluúèas� na jeho politickom úsilí. Bez angažovanosti 
spoloènosti èasto aj dobrí politici zostávajú bezmocní a osamotení.

Z toho vyplýva, že najväèším ohrozením manželstva a rodiny dnes môže by� naša vlastná 
pasivita. Ak uveríme tomu, že sa nedá niè robi�, stane sa to realitou. Dejiny nás presviedèajú, že 
ve¾ké veci sa diali aj prostredníctvom ve¾kej angažovanosti. Pre kres�anov je angažovanos� 
navyše súèas�ou vyznania viery, že naša budúcnos� nie je osudová, ale že je v Božích rukách. To 

neznamená, že by sme mali pasívne èaka�, èo sa udeje; naopak, musíme vidie� zmysel našej 
angažovanosti ako spoluúèas� na Božom diele, ku ktorej Boh èloveka neustále pozýva.

Blížiace sa referendum o ochrane rodiny je v tomto zmysle pre nás historickou výzvou. To, že 
doteraz bolo na Slovensku sedemkrát neúspešné referendum znamená iba to¾ko, že sme doteraz 
neboli dos� angažovaní. Naša úloha v tejto chvíli nespoèíva iba v tom, aby sme sa referenda 
zúèastnili. Väèšina ¾udí v našej spoloènosti, väèšina mužov a žien, drvivá väèšina rodièov vôbec 
nevníma manželstvo muža a ženy a rodinu na òom postavenú ako zastaraný stereotyp. Mnohí z 
nich ale nevedia, že na š�astnom manželstve záleží aj nášmu Bohu. Možno sme niekedy my 
kres�ania boli nato¾ko zameraní na hriechy, ktoré ohrozujú manželstvo, že sme zabudli hovori� o 
jeho kráse a hodnote, ktoré má v oèiach Stvorite¾a.

Preto nadchádzajúce referendum je pre nás zároveò výzvou:

- sta� sa ohlasovate¾mi evanjelia o manželstve a rodine. Je príležitos�ou hovori� o tom, že 
manželstvo muža a ženy je možné ži� a že Boh nám k tomu vie da� dostatok prostriedkov, že muž a 
žena nemusia meni� svoju rodovú identitu, aby si mohli by� rovnocenní a navzájom si jeden 
druhého vážili. 

- hovori� v našom okolí, že nadchádzajúce referendum nie je bojom proti homosexuálne 
orientovaným ¾uïom. Veï mnohí práve v našich spoloèenstvách a farnostiach nachádzajú 
skutoènú pomoc a prijatie vïaka službe odborníkov a vïaka vedomiu, že v Ježišovi sme si 
navzájom bratmi a sestrami. 

- ohlasova� v našom okolí, že nadchádzajúce referendum nie je nerešpektovaním rovnosti 
muža a ženy, lebo biblické posolstvo má neustále jeden z najväèších vplyvov na posilòovanie 
zápasu o skutoènú rovnos� mužov a žien.

- poveda�, že nadchádzajúce referendum nie je odmietaním správnej sexuálnej výchovy 
detí, lebo múdre veku primerané vyuèovanie hodnôt aj v oblasti vz�ahov, tela a intimity, je úèas�ou 
na Božej pedagogike a napåòaním Ježišovho misijného príkazu. 

- rozhodne odmietnu�, ak sa nieèo, èo je blízke „menšine“, zaène presadzova� ako životný štýl 
pre všetkých. Aby sme rozhodne vyjadrili presvedèenie, že možnos� vybra� si pohlavie na základe 
momentálnej túžby neposilní zápas o rovnoprávnos� mužov a žien. A nakoniec, aby sme sa 
postavili proti výchovným metódam, ktoré budú v procese školskej výchovy od malièka redukova� 
poh¾ad detí v citlivých otázkach sexuálnej orientácie namiesto výchovy k hlbokým vz�ahom a k 
vznešenému poslaniu by� dobrými manželmi a rodièmi.

Našou úlohou nie je v prvom rade zmeni� legislatívu, aby sa pod¾a nej všetci museli riadi�. 
Našou úlohou je, aby sme sa sami dobre zorientovali v tom, èo sa okolo nás deje a aby sme o tom 
povedali iným. Ešte dôležitejšie však je, aby sme svedèili o našej radosti z evanjelia rodiny, aby sme 
do spoloènosti prinášali zves� o tom, že Bohu na manželstve a na rodine záleží ešte viac ako 
komuko¾vek z ¾udí.

Spracované pod¾a Romana Seka, riadite¾a sekcie pre rodinu žilinskej diecézy.
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