PRoèník
ODKONICKÝ
X. Spravodaj

Èíslo 10

Október 2012

www.podkonice.sk

MILÍ SPOLUOBÈANIA,
v týchto dòoch sú v zasadaèke obecného úradu ale aj na internetovej stránke obce
www.podkonice.sk k dispozícii dva návrhy konceptu územného plánu našej obce. Budem ve¾mi
rád, ak by ste sa s ním oboznámili a zahrnuli nás pripomienkami a vašimi názormi, pretože sme vo
fáze, kedy sa môže tento dokument meni a dopåòa, vy sa stanete tak jeho spolutvorcami a
budeme ho môc èo najviac prispôsobi vašim potrebám a požiadavkám. Chcem vás pozva na
verejné prerokovanie tohto dokumentu, ktoré sa uskutoèní v pondelok 15.10.2012 o 15.00 hod. v
Kultúrnom dome v Podkoniciach. Svoje pripomienky však môžete podáva až do 27.10.2012
písomne alebo ústne do zápisnice na Obecnom úrade.
Pri svojej ceste na Pleše som si nemohol nevšimnú, že studnièka Nemecká je krásne
vyèistená, za èo by som sa chcel poïakova všetkým, ktorí sa o to prièinili a skrášlili pre nás
všetkých naše okolie.
Mesiac október je aj mesiacom úcty k starším. Milí naši seniori, aj keï sa vám zdá, že vaše oèi
slabnú, opak je pravdou. Váš zrak zostarol a preto vidí lepšie. Práve vy vidíte, keï sú ¾udia unavení
alebo smutní. Chápete, že potrebujeme pomoc a hneï zbadáte, že nás nieèo znepokojuje. Vidíte aj
to, o èom by sme chceli hovori. Ale najkrajšie je to, že vždy v každom vidíte nieèo dobré. Sme
šastní, že vás máme.

Ing. Michal Kukuèka
starosta obce

spravodaj@podkonice.sk
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OBEC PODKONICE
OZNÁMENIE PREROKOVANIA
KONCEPTU
ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE
Obec Podkonice, ako príslušný orgán územného plánovania pod¾a ustanovenia § 16 zákona è.
50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 21 citovaného zákona

oznamuje
prerokúvanie konceptu územnoplánovacej dokumentácie
"Územný plán obce Podkonice" .
Koncept územného plánu je vystavený na Obecnom úrade v Podkoniciach na verejné
nahliadnutie po dobu 30 dní odo dòa oznámenia, to znamená
od 27. septembra 2012 do 27. októbra 2012.
Do konceptu územného plánu možno tiež nahliadnu na webovej stránke
www.podkonice.sk

Verejné prerokovanie konceptu územného plánu sa uskutoèní
dòa 15. októbra 2012 o 15:00 hod.
v kultúrnom dome Podkonice
Verejnos je oprávnená poda pripomienky ku konceptu územného plánu písomne alebo ústne do
zápisnice na Obecný úrad Podkonice do 30 dní odo dòa oznámenia, to znamená do

27. októbra 2012.
Ing. arch. Pavel Bugár

Michal Kukuèka

odborne spôsobilý pre obstarávanie
územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej
dokumentácie

starosta obce Podkonice

Zverejnené dòa: 27.09.2012
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KULTÚRA
O JESENI ŽIVOTA
Teplé letné dni vystriedalo babie leto a prišla k nám už aj farebná pani jeseò. Podobne ako v
prírode, aj v živote èloveka sú obdobia porovnate¾né s tými roènými. A rovnako ako v prírode i v
živote èloveka sa jeho obdobia života akosi ve¾mi rýchlo striedajú, zdá sa, že èas tak rýchlo plynie a
roky pribúdajú. S príchodom jesenných mesiacov si tak už tradiène pripomíname našu staršiu
generáciu. Jeseò života èloveka je zvláštne obdobie jeho bytia. Èas sa síce zrýchlil, ale èlovek sa
spomalil. Okolie sa zmenšilo a naopak s ubúdajúcimi silami sa zdá všetko ïaleko. No život je treba
„voòa“ v každom jeho období, dokonca aj vtedy, keï sa iba sažka dokážeme nadýchnu. V
seniorskom èase života už platí, že každý tu nieèo po sebe a pre iných zanechal, nieèo užitoèné ako
výsledok svojej celoživotnej práce a rokmi získaného poznania. A toto si vždy a znova zaslúži
pozornos nás mladších voèi staršej generácii v snahe vyjadri úctu a vïaku za skúsenosti, ktoré
nám naši rodièia èi starí rodièia odovzdávajú.
V mesiaci október už tradiène organizujeme stretnutie jubilantov, ktorí v roku 2012 oslavujú
svoje okrúhle narodeniny po 70. roku života (70, 75, 80, 85 a 90). Ani tento rok nebude výnimkou.
Obecný úrad, obecné zastupite¾stvo a starosta obce pozývajú jubilujúcich spoluobèanov na
slávnostné posedenie do Kresanského domu, ktoré sa bude kona vo štvrtok 25. októbra 2012 o
10.00 hod.
-vt-

SPOLOCENSKÁ KRONIKA

60. rokov
Emília Kukuèková (è.d. 183)
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65. rokov
Anna Babjaková (è.d. 121)

70. rokov
Martin Turèan (è.d. 24)
PODKONICKÝ Spravodaj
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DOBROVOLNÝ HASICSKÝ ZBOR
VÁŽENÍ SPOLUOBÈANIA,
po úspechoch predchádzajúcich roèníkov terénnej súaže hasièských družstiev sme na
zaèiatku septembra (8.9.2012), na námestí našej obce zorganizovali v spolupráci s obecným
úradom 2. roèník Terénnej súaže družstiev o putovnú prilbu predsedu DHZ Podkonice. Po
víazstvách v minulých roèníkoch, tento rok domáce družstvo obsadilo tretie miesto, ktoré je
vzh¾adom na vyrovnanos družstiev a rozdiely v technike tiež pekným úspechom.
Touto cestou sa chcem poïakova za spoluprácu obecnému úradu, taktiež sponzorom:
hlavným sponzorom bol Marián ¼alík (Pohostinstvo na Hrbe), ïalšími sponzormi boli Farma B+B a
Firma Randa+R, mediálnu podporu už tradiène zabezpeèoval Michal Vráb (Gula media). Vïaka
patrí všetkým èlenom DHZ a samozrejme všetkým, ktorí akoko¾vek prispeli k organizovaniu
súaže (vecne, alebo osobnou pomocou), tiež aj všetkým zúèastneným èi už súažiacim,
rozhodcom, alebo divákom, ktorí sa opä zišli, aby podporili súažiace družstvá na tejto dúfame, že
divácky atraktívnej súaži. Divákom chcem poïakova aj za to, že i tento rok boli disciplinovaní, èím
prispeli k bezproblémovému priebehu súaže.
Tešíme sa z pozitívnych ohlasov na túto akciu, ktorá bola ukonèená ukážkou hasièskej techniky
a „penovou párty“.
Dúfame, že prípadný ïalší roèník sa podarí zorganizova v ešte väèšom meradle a s hojnejšou
úèasou súažiacich aj divákov.
Juraj Kostúr a kolektív DHZ
Terénna súaž O putovnú prilbu DHZ Podkonice
Podkonice 8. septembra 2012
Výsledková listina
umiestnenie / DHZ
1. DHZ ¼ubietová
2. DHZ Selce
3. DHZ Podkonice
4. DHZ Brusno
5. DHZ Nemce
6. DHZ Badín

I. pokus PÚ
65,00
N
92,26
88,26
122,79
N

PODKONICKÝ
ODKONICKÝSpravodaj

II. pokus PÚ
113,18
93,28
82,24
N
102,68
152,81

III. pokus PÚ
67,4
73,63
78,24
N
104,78
108,42

Zapoè. èas
65,00
73,63
78,24
88,26
102,68
108,42

Október 2012
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PODUJATIA
KALIŠTE - STRETNUTIE GENERÁCIÍ (18. AUGUST 2012)

viac fotografií nájdete na www.podkonice.sk
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OKIENKO HUMORU
Pivo má vitamínov málo a preto ho pijeme ve¾a.
- Ešte nikdy som nevidel to¾ko suchých húb ako v nede¾u.
- Nevrav, ty si bol v nede¾u v hore?
- Nie. V krème a došlo pivo.
Vojak Metlièka, vy neviete, že pitie vína vo ve¾kom množstve zabíja?
- Vojak sa nesmie smrti bá, pán kapitán!
- Nie som si ve¾mi istý diagnózou, pán Novák, ale pravdepodobne to bude z nadmerného
požívania alkoholu.
- Dobre, pán doktor. Ja prídem zajtra, keï budete triezvy.
Tri najväèšie klamstvá Slovákov:
1. Ideme na jedno.
2. Dopijeme a ideme.
3. Zajtra nepijeme.
Príde ožratý muž domov a hovorí žene:
- Prepáè, že som prišiel neskôr, ale hrali sme šach.
Žena na to:
- Urèite šach, veï je z teba cíti slivovicu!
- A èo má by zo mòa cíti? Šachovnicu?
Zazvoní opitý chlap u susedov:
- Dobrý deò, minul sa mi doma rum. Tak sa chcem spýta, èi je tá porucha v celom baráku.
- Keï som smädný, to nevidí nikto.
- Keï som napitý, to vidí každý.
Otázka: Aký je rozdiel medzi mužmi a prascami?
Odpoveï: Prasa sa nestane mužom, keï sa opije.
Peter, kúpil si si na dovolenke nejaké suveníry?
No, nakúpil som ich ve¾a, ale na spiatoènej ceste sme ich všetky vypili.
Smädný väzeò vymení útulnú celu za prepravku dobrého piva. Zn. Basu za basu.
- Dežo, pýta sa hostinský, pokia¾ viem, doktor ti povolil iba jedno pivo denne. Nie, že by mi to
vadilo, ale dnes piješ už tretí pohár.
- Keï ja mám troch doktorov...
Fero v krème:
- Pán hlavný, máte ešte to víno, èo som tu pil vèera?
- Pravdaže máme.
- Tak potom mi radšej prineste pivo.
- Poèul som, pán Imrich, že pijete pivo v posteli!
- Pán doktor, veï je to ležiak...
PODKONICKÝ
ODKONICKÝSpravodaj
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ŠPORT
FUTBAL - I. TRIEDA
V jesennej èasti sezóny nám naši futbalisti robia rados nielen svojimi výsledkami ale aj
predvedenou hrou. Aj v zápasoch, v ktorých sme nebodovali sme predvádzali dobrý futbal a
zaslúžene patríme do hornej polovice tabu¾ky. Obrovským pozitívom - okrem pekného a
ofenzívneho futbalu, ktorý predvádza naše mužstvo je fakt, že tím je tvorený prevažne z
Podkonièanov a mladých hráèov, na ktorých sa dá stava aj do budúcnosti.
-mkRozpis zápasov - jesenná èas:
5. 8.
12. 8.
18. 8.
26. 8.
2. 9.
9. 9.
16. 9.
23. 9.
30. 9.
7. 10.
14. 10.
21. 10.
28. 10.

Staré Hory - Podkonice
Podkonice - Braväcovo
Luèatín - Podkonice
Podkonice - Poniky
He¾pa - Podkonice
Podkonice - Osrblie
Valaská - Podkonice
Hronec - Podkonice
Podkonice - Pohronská Polhora
Jakub - Podkonice
Podkonice - Baláže
Èierny Balog - Podkonice
Podkonice - Harmanec

Tabu¾ka po 9. kole
3:4
2:3
2:1
2:1
1:2
3:0
3:1
1:3
3:1
2:0
14.30 hod.
14.00 hod.
14.00 hod.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Luèatín
Jakub
Èierny Balog
Braväcovo
Valaská
PODKONICE
Osrblie
Hronec
Staré Hory
He¾pa
Poniky
Pohronská Polhora
Baláže
Harmanec

body
21
19
19
19
18
18
16
15
12
11
9
7
7
6

(zdroj: www.obfzbb.sk)
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FARSKÉ OZNAMY
15. 10. 2012 - 21. 10. 2012

8. 10. 2012 - 14. 10. 2012

15.10.

8.10.

18.00 - féria
+ Anna Oèenášová. 1. výroèie
a manžel Vladimír
18.00 - féria

9.10.

10.10.

+ Helena a Ondrej Kostúr a deti

16.10.

17.10.

18.00 - féria
11.10.

+ ¼ubica a Vladimír Oèenáš

18.00 - Svätej Hedvigy, reho¾níèky
Prosba o Božie požehnanie
pre rodinu Turèanovú
18.00 - Sv. Ignáca Antiochijského
+ manžel Vladimír
a rodièia Mária a Juraj Valent
18.00 - Sv. Lukáša, evanjelistu
+ Michal Kostúr

18.10.

18.00 - féria
Poïakovanie za 70 rokov života
12.10. s prosbou o požehnanie celej rodiny
7.30 - Panny Márie v sobotu
Na úmysel
(+ Martin Gregor, 15. výr.)
13.10.
28. NEDE¼A V CEZROÈNOM OBDOBÍ
9.00
Za všetkých farníkov
14.10.

7.30 - Panny Márie v sobotu
+ František Oèenáš ml., st.
rodièia Anna a Pavel a deti
20.10.
29. NEDE¼A V CEZROÈNOM OBDOBÍ
9.00
Za všetkých farníkov
21.10.

22. 10. 2012 - 28. 10. 2012

29. 10. 2012 - 4. 11. 2012

22.10.

23.10.

18.00 - Sv. Jána de Brébeuf a spol.

29.10.

18.00 - Sv. Jána Kapistránskeho

18.00 - féria

+ Boris Šípka

Poïakovanie s prosbou o Božiu pomoc

30.10.

18.00 - Sv. Antona Márie Clareta
24.10.

+ Božena Pikulová, 1. výroèie

19.10.

+ rodièia Mária, Ján a starí rodièia

18.00 - Sv. Kozmu a Damiána, muè.
31.10.

18.00 - féria
25.10.

+ Mária Turèanová (è.d. 203)

18.00 - féria
+ Mária a František Kostúr a ostatní
z rodiny Kostúrovej a Kostúrikovej
26.10.
7.30 - Panny Márie v sobotu
Na úmysel
27.10. (+ z rodiny Turèanovej a Chmelkovej)
30. NEDE¼A V CEZROÈNOM OBDOBÍ
9.00
Za všetkých farníkov
28.10.

9.00 - VŠETKÝCH SVÄTÝCH
1.11.

Za všetkých farníkov

7.30 - Na úmysel Sv. Otca
15.00 - Na úmysel - NA CINTORÍNE
2.11. 18.00 + František Balko, 10. výroèie
7.30 - Panny Márie v sobotu
3.11.

+ Jozef Oèenáš, 1. výroèie

31. NEDE¼A V CEZROÈNOM OBDOBÍ
9.00
Za všetkých farníkov
4.11.

EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA - Každý štvrtok po sv. omši

PODKONICKÝ
ODKONICKÝSpravodaj

+ Ján Mojžiš, 5. výroèie

Jozef Kuneš, farár
Október 2012

