Ročník III.

Letné dvojčíslo

Júl & August 2005

VÁŽENÍ SPOLUOBČANIA
Je tu leto - dovolenkové obdobie. Aj naša redakčná rada vydáva letné dvojčíslo
Podkonického spravodaja tzv. dovolenkové. Najbližšie číslo teda vyjde v septembri na
začiatku nového školského roku.
Ešte pracovne pred dovolenkami mi prichodí pripomenúť, že niektorí nezodpovední
občania vyvážajú odpad, ako sú papier (časopisy), bojlery, kovové vane na skládku pred
Jablonkou - smer Slovenská Ľupča. Tento odpad sa zberá pravidelne (ako papier) raz
mesačne a na kovový odpad bol nedávno pristavený kontajner. V priebehu 25. týždňa bola
kontrola zo životného prostredia z Banskej Bystrice, ktorá stanovila termíny na odstránenie
uvedených odpadov pre obidve obce t.j. Slovenskú Ľupča a Podkonice. V prípade
nezabezpečenia odstránenia odpadov budú finančné postihy.
Môžeme si položiť otázku, prečo Podkonice, keď je to kataster Slovenská Ľupča. Preto,
lebo v odpade s papierom sa našli adresy a doklady z Podkoníc. Popri tom, sa na túto
skládku mohla vyvážať prebytočná zemina a v malom množstve aj stavebná suť. Počnúc
27. týždňom sa skládka uzatvára (boli položené panely pri vchode) a skládka sa bude
rekultivovať. Škoda, že sa nepoučíme.
Ďalej Vás chcem informovať, že sme upozornili Stredoslovenské vodárne Banská
Bystrica závod 01, na montáž vodomerov s tým, že dochádza k neustálemu zatváraniu
vody, čo má vplyv na poruchovosť WC, práčok ako aj samotných vývodov vody. Doporučili
sme, aby sa montáž prevádzala pri viacerých kusoch. t.j. päť a vyššie, nie ako teraz jeden,
alebo dva kusy.
O pripravovanej skúšobnej prevádzke čistiarne odpadových vôd Vás budem
informovať v najbližšom čísle spravodaja.
Záverom Vám prajem príjemné prežitie letného obdobia.
Jozef Jamrich
starosta obce
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KULTÚRA
665. VÝROČIE PRVEJ ZMIENKY O OBCI PODKONICE
Tohto roku si pripomíname 665. výročie prvej zmienky o obci Podkonice a zároveň
piate výročie od osláv tejto udalosti, ktoré sa konalo v dňoch 8. a 9. júla v r. 2000. Už dávno
si obec nepamätala oslavy takého rázu. Obecný úrad za pomoci sponzorov zorganizoval
dvojdňové oslavy venované výročiu prvej zmienky o obci z roku 1340 v listine, ktorou kráľ
Karol Robert udelil feudálne výsady Slovenskej Ľupči, pričom "possessio Connyce" sa tu
uvádzajú už ako vyvinutá poddanská obec. Oslavy prebehli v duchu historických,
duchovných, kultúrnych a športových akcií za účasti oficiálnych hostí a samozrejme
občanov i rodákov žijúcich mimo Podkoníc.
Oslavy začali v sobotu 8.júla futbalovým zápasom, ktorý ďalej vystriedalo bábkové
divadlo z B.Bystrice v Kultúrnom dome a svätá omša za prítomnosti bratov Kapucínov, po
skončení ktorej ešte zaznievala gospelová hudba bratov v kostole. Aj napriek nepriazni
počasia sa v slávnostnom duchu niesla aj nedeľa 9.júla a to hneď od rána v Kostole
sv.Martina, kde otec biskup Baláž celebroval.slávnostnú sv.omšu, na ktorej.boli.posvätené
heraldické znaky obce : ERB a ZÁSTAVA. Erb tvorí modrý neskoro gotický štít, na ktorom je
umiestnené strieborné čerieslo a lemeš, v ktorom je znázornený modrý zvonec. Čerieslo a
lemeš boli hlavnými pracovnými nástrojmi našich predkov a znázorňovali aj ich poddanstvo
zemepánom. Zvonec, symbol bdelosti, chránil obec pred katastrofami a oznamoval obci
významné udalosti aj alarmujúce správy.
Oslavy pokračovali slávnostným programom
v.Kultúrnom dome, ktoré otvoril starosta obce Jozef Jamrich,
ktorý vo svojom prejave zhrnul dejiny obce od čias vzniku,
cez vojnové udalosti.až po výstavbu a modernizáciu obce a
dotkol.sa všetkých oblastí života v obci.ako
poľnohospodárstvo, stavebné akcie, kultúra, šport i život vo
farnosti. Program ďalej pokračoval vystúpením
podkonického folklórneho súboru a detí zo základnej školy.
Naše oslavy prišiel pozdraviť svojim programom aj folklórny
súbor z Priechodu. K príjemnej a slávnostnej atmosfére
prispelo aj vystúpenie vzácneho hosťa - Diabolských huslí
Jána Berkyho Mrenicu so spevákom Mikulášom Dobošom a
na záver, ako "zlatý klinec" programu zaspieval Robo Kazík.
K večeru sa aj počasie umúdrilo a dovolilo tak dokončiť slávnosti pri dobrej hudbe a
zábave na ihrisku na Brodku.
-vt-
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PODUJATIA
TIP NA LETO PRE MLADÝCH
Tretí júlový týždeň - od 19. do 24. 7. bude patriť už tradične
festivalu "Verím Pane" v Námestove. Tento festival je priateľským,
rodinným stretnutím a duchovnou obnovou muzikantov a
priaznivcov populárnej hudby. Každoročne sa tu predstavia takmer
všetky najznámejšie gospelové kapely z celého Slovenska a určite
každý mladý veriaci človek si tu nájde to svoje. Či už na samotných
koncertoch, duchovnej obnove, pri stretnutiach so známymi, alebo
neznámymi a keď bude chcieť trochu kľudu, tak sa môže
poprechádzať v krásnej oravskej prírode, prípadne sa schladiť
v.Oravskej priehrade.
Účastnícky poplatok je symbolických 50 Sk na deň a je v tom zahrnuté ubytovanie a
vstup na všetky podujatia v rámci festivalu. Ak máte záujem o stravu (raňajky a obedy), tak
zaplatíte takisto len 50 Sk za deň. Dopravu z Banskej Bystrice do Námestova je najlepšie
riešiť priamym autobusovým spojením. Kto by mal záujem, prípadne potrebuje viac
informácií,.nech sa so mnou skontaktuje do 15.júla.
Na tohtoročnom festivale budú mať medzi účinkujúcimi zastúpenie aj Podkonice a to
prostredníctvom nášho mládežníckeho speváckeho zboru „... a 3 bodky“. Chceli by sme sa
predstaviť pár piesňami z vlastného repertoára a aj iným ľuďom tak predviesť to, z čoho sa
(dúfam) tešia Podkoničania. Ako spevákom - účastníkom festivalu nám organizátor ponúka
ubytovanie a stravu zadarmo, avšak odporúčajú nám nájsť si sponzora ako pomoc
festivalu. Ak by sa niekto našiel a chcel by ponúknuť pomocnú roku nám aj organizátorom,
tak mu budeme povďační. A všetkých prosíme o modlitbu, aby naše vystúpenie dobre
dopadlo. Ďakujeme!
-jk- (Jaroslav Kostúr ml.)
HASIČSKÁ SÚŤAŽ
V nedeľu 12.júna sa na našom ihrisku uskutočnila hasičská súťaž, na ktorej sa
zúčastnilo 28 družstiev z celého okresu. S nástrahami počasia a s rôznymi inými vplyvmi sa
najlepšie vysporiadali hasiči z Vlkanovej, ktorí vyhrali túto súťaž už po tretí krát za sebou a
získali tak putovnú trofej do svojho vlastníctva.
Za zmienku stojí aj to, že na nasýtenie okolo 300 hladných krkov slúžil guláš, ktorého sa
navarili až 3 druhy. Celému nášmu Dobrovoľnému hasičskému zboru a všetkým, ktorí sa
akýmkoľvek spôsobom podieľali na príprave tejto akcie patrí veľká vďaka za výbornú
organizáciu.
-jk-

Foto: Michal Vráb
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Vážení rodičia, milí žiaci, vážení spoluobčania.
Je tu záver školského roka a ja sa k Vám chcem posledný raz prihovoriť ako
zastupujúca v škole za chorého riaditeľa, manžela. Ešte nedávno som písala o akciách,
ktoré nás čakajú, o úlohách a predsavzatiach do nového šk. roka a už je tu záver. Ale tak je
to, každý školský rok ubehne veľmi rýchle. Či sa nám podarilo, čo sme si predsavzali? Keď
sme hodnotili a vymenovávali,.zistili sme,.že nebol najhorší,.skôr naopak.
Výchovno-vyučovacie výsledky boli dobré, o tom svedčí dosiahnutý výborný priemer v
prospechu vo všetkých triedach. Z 5-tich štvrtákov sa nám traja žiaci dostali na osemročné
gymnázium. Sú to: Ferko Barla, Martin Halaj a Ondrík Očenáš.
Z ďalších akcií: absolvované exkurzie - Dom remesiel v Slov. Lupči, hvezdáreň na
Vartovke, Pamätník SNP, Poľnohospodárske družstvo v Podkoniciach.
Športové akcie: výstup na Vysokú, lyžiarske preteky na Plešiach, účasť na športových
hrách v Slov. Ľupči, Priechode, organizovanie II. Olympijských hier, cykloturistika, plavecký
výcvik 3. a 4. ročníka.
Kultúrno-spoločenské podujatia: tekvicová párty, Európa v škole (rodina Barlová),
Vianočná besiedka, Deň Matiek, Deň rodiny s jarmokom, besedy s Jarkom Kostúrom
(navštívil pútnické miesta), s milionovým tanečníkom Jankom Jamrichom, súťaž v
recitovaní, účasť na Ľupčianskom Slávikovi, súťaž celého regionu v čítaní (boli sme
organizátori), zúčastnili sme sa divadelného predstavenia. Koncom šk. roka sme
organizovali výlet do „Šomošky“ (Náučný chodník) a kúpanie v Kováčovej, myslím, celkom
vydarený.
Škola tiež vypracovala projekt vypísaný MŠ a získali sme na šport 50.000 Sk. Tešíme
sa, lebo môžeme vybaviť školu bežeckou výstrojou a pripravovať deti v bežeckom lyžovaní,
resp. ináč materiálne vybaviť školu. Navštívila nás aj Slovenská televízia, ktorú oslovil s
cieľom zviditeľniť školu, p. bývalý riaditeľ. Týmto mu chcem poďakovať za doterajšiu prácu
na škole a chcem mu poďakovať za aspoň morálnu podporu. Tešil sa z každého nášho
úspechu, bol pri nás a najmä s deťmi.
Súčasne Vás chcem oboznámiť s novým riaditeľom školy. Je ňou p. Mgr. Vladimíra
Turčanová, ktorá bude ďalej viesť Podkonickú školu. Prajem jej veľa elánu, úspechov a
samozrejme zdravia.
Mgr. Mária Cesnaková
ŠKOLSKÝ VÝLET - ŠOMOŠKA
15.júna sme sa spolu s deťmi zúčastnili koncoročného
školského výletu do Národnej prírodnej rezervácie
Šomoška.
Počas prechádzky po náučnom chodníku sme mohli
obdivovať rôzne prírodné zaujímavosti, osviežiť prameňom
pri jazierkach, pokochať sa kamenným morom a kamenným
vodopádom - jedinečným prírodným výtvorom z
bazaltových stĺpov. Z nich je postavený nádherný hrad, ktorý
už z diaľky vypadal rozprávkovo a v každom určite zanechal
pár spomienok.
A aby detská radosť bola úplná, cestou späť sme sa
zastavili na kúpalisku v Kováčovej, kde sa mohli všetci
dosýta vyblázniť.
-jk-
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA
II. OLYPIÁDA MÁLOTRIEDNYCH ŠKÔL
Milí Podkoničania, dovoľujem si Vás poinformovať s priebehom vrcholnej akcie v oblasti
športovania našich detí, s II. Olympiádou Málotriednych škôl, ktorá sa uskutočnila 9. júna
na futbalovom ihrisku. Zúčastnilo sa jej vyše 100 detí z málotriednych škôl nášho okresu,
spolu so svojimi pedagógmi.
Súťažilo sa v disciplínach - v behoch na krátke a dlhé trate, skokoch z miesta a v hodoch
kriketovou loptičkou. Výsledky sú zverejnené v závere príspevku. Bojuje sa o putovný
pohár hier, ktorý sme tento rok vlastnili my, pretože ho vybojovala skupina detí minulý rok v
Medzibrode.
Získali sme ho vlani vďaka nasadeniu výpravy z Podkoníc. Je ľahšie pohár získať ako
ho obhájiť a tak sme všetci prichádzali na športoviská s "malou dušičkou". Deti však pohár
stratiť nechceli a tak aj pristupovali k jednotlivým disciplínam. S veľkým odhodlaním.
Nakoniec sa im to aj podarilo a pohár sme si vlastne opäť obhájili.
Čo k tomu dodať. Myslím, že keď deti pravidelne športujú, cvičia, pestujú turistiku,
cykloturistiku, v závere hodnoteného obdobia "zberajú úrodu". Nemusím zdôrazňovať, aké
je to mimoriadne dôležité pre ich nielen fyzický, no aj duševný vývin.
Akciu takéhoto rozsahu nie je jednouduché pripraviť. Tu by som vyjadrila úprimný obdiv
a vďaku tým rodičom, ktorí akýmkoľvek spôsobom dopomohli k zdarnému priebehu hier.
Nedá mi ich nevymenovať: manželia Hošaloví, Homoloví, Očenášoví, p.Vráb, p. Booczová.
Ich pričinením štadión vyzeral naozaj ako olympijský. Tiež ich pričinením bol dobrý celý
priebeh hier.
Chcem poďakovať sponzorom, ktorí pomohli
finančne, resp. sladkosťami, alebo kyvadlovou
dopravou. Firma Nera Rajšič 8.500 Sk. (minuli sme len
5.500 Sk, ostatné finančné prostriedky zostanú pre
ďalšiu činnosť školy v oblasti športovania). P. Rajšičová
tiež dodala nápoje a ceny na odmeny.
P. Slobodníková , poskytla bezplatne 240 horaliek,
p. Milan Randa poskytol auto, ktoré privážalo deti zo
Slov. Ľupče a odvážalo ich späť.
Všetkým srdečná vďaka. Aj v tlači akcia vyznela ako
dobre,.profesionálne pripravená.
Mgr. Mária Cesnaková
VÝSLEDKY NAŠICH ŽIAKOV:
Simonka Slobodníková
Viktor Szaniszlo
Ondrík Očenáš
Ondrík Očenáš
Simonka Kukučková
Kristínka Vajdová
Maťo Slobodník
Lucka Booczová
Anrej Lupták
ZŠ Podkonice
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1.miesto
1.miesto
2.miesto
2.miesto
3.miesto
3.miesto
3.miesto
3.miesto
3.miesto
2.miesto

skok z miesta (staršie žiačky)
beh na 400 metrov (mladší žiaci)
beh na 600 metrov (starší žiaci)
skok z miesta (starší žiaci)
beh na 400 metrov (mladšie žiačky)
beh na 600 metrov (staršie žiačky)
skok z miesta (mladší žiaci)
hod kriketkou (mladšie žiačky)
hod kriketkou (starší žiaci)
preťahovanie lanom
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MATERSKÁ ŠKOLA
ZHODNOTENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2004/2005
V priebehu roka sme si spríjemnili život v materskej škole (ďalej MŠ) zábavnými
podujatiami. Na Vianoce to bola už neodmysliteľná Vianočná besiedka, na ktorú sa deti
veľmi tešili. Deň rodiny sme oslávili v Kresťanskom dome, kde sa naše deti prezentovali
vlastnými výrobkami..Celý sviatok rodiny sa niesol v duchu malého jarmoku.
Deň matiek bol v Kultúrnom dome, vystupovali aj deti z MŠ, boli oblečené v krojoch a
svojim vystúpením prispeli k spríjemneniu sviatočnej atmosféry. Na MDD sme mali
športové doobedie, kde deti boli odmeňované za svoju snahu a výkony v behu, skoku a
hode..Nechýbalo ani malé posedenie s občerstvením.
V MŠ bolo zapísaných 21 detí, z toho 5 predškolákov. Rozlúčime sa s Tomáškom
Koctúrom, Lenkou Booczovou, Veronikou Ivaničovou, Filipkom Bánovčanom a Nikolkou
Slobodníkovou. Všetkým držíme palce, aby príjemne strávili prázdniny a potom sa
s.chuťou začali učiť prvé písmenká. Na ostatné deti sa opäť tešíme v septembri.
učiteľky MŠ: p.Turčanová a p.Gregorová
My už dávno neplačeme
za ockom a mamičkou
celý deň sa spolu hráme,
s mackom, s bábou, autíčkom.

Vieme pekne poďakovať
poprosiť aj pozdraviť,
pri rozprávke ticho sedieť
kresliť, spievať, súťažiť.

Aj zaviazať topánočky
sa nám občas podarí.
Veď už nie sme maličkí,
ale veľkí škôlkári.
deti z MŠ

MNAM...
RECEPTY NA LETNÉ DNI
Falošné utopence
4 špekačky (môžu byť aj hydinové alebo obyčajné hrubé párky, prípadne slovenská
točená klobása) nakrájame na kolieska, cubuľu (veľa, 4-5 kusov) nakrájame na kolieska
alebo na kocky.
Marináda: 4 polievkové lyžice vody, 4 p. lyžice oleja, 2 p. lyžice octu, 4 p. lyžice
horčice a kečupu, pridáme čierne mleté korenie, worchester (od oka), 2 p. lyžice
kryštálového cukru. Všetky ingrediencie necháme zovrieť. Ešte teplou marinádou
zalejeme špekačky prekladané cibuľou. Necháme odstáť do druhého dňa. Podávame s
chlebom.
Kurací šalát
Opražené kuracie mäso (prsia) nadrobno posekáme. Pridáme nakrájaný kompótový
ananás, postrúhame jablko, štipku soli, posekáme orechy, majonézu (biely jogurt).
Podávame s chlebom prípadne s čiernym pečivom ako predjedlo alebo ľahkú večeru.
Dobrú chuť!
recepty poskytla Anikó Slobobníková
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ROZHOVOR S ...
TURÍN - LA SALETTE - LURDY
Vari všetci sme v rôznych súvislostiach počuli názvy týchto
pútnických miest. Pre niektorých z nás sú snom, najbližším
cieľom. Pre Jarka Kostúra ml. sa stali skutočnosťou. V.máji
navštívil tieto pútnické destinácie.
Ako po čase hodnotíš túto duchovno-poznávaciu cestu?
Výnimočne. Nové krajiny, iný štýl života, rozdielne veci a
predsa spoločná viera. Odporúčal by som každému aspoň raz vo
svojom živote vidieť tieto posvätné miesta na vlastné oči. Precítiť
neopakovateľnú atmosféru Božej prítomnosti, uvedomiť si
úžasný pokoj a ticho.
Prvou zastávkou bol Turín. Bolo jediným cieľom len vidieť Turínske plátno?
Bol to náš hlavný cieľ, ale nie jediný. Navštívili sme tu aj centrum Dona Bosca a boli sme
prítomní na svätej omši.v kaplnke Pinardi.-.v tej.kaplnke, kde Don Bosco slúžil vôbec svoju
prvú omšu v centre pre mladých. Skvelý zážitok, ktorý som si odniesol z tohto mesta, bolo
stretnutie s 90-ročným starým pánom, ktorý žije vyše 30 rokov v Taliansku a stále rozpráva
výbornou slovenčinou. Fragmenty zo života Dona Bosca hovoril s takým oduševnením,
akoby ho osobne poznal. Toľko elánu v takom veku - klobúk dole.
Ak sa nemýlim, tak vaše ďalšie kroky smerovali do Francúzka.
Vysoko do hôr. Cieľ - La Salette. Je to miesto kde vznikla rehoľa Misionárov Saletínov,
ktorí ešte nedávno pôsobili v našej farnosti, veď každý z nás si ešte pamätá na pátra
Bogdana, Czeslava, či Antona. Program tu bol náročný: prehliadka miesta zjavenia, svätá
omša, modlitba, prezentácia o zjavení, krížová cesta, ruženec... Až keď som ostal sám pri
prameni pocítil som majestátnosť miesta, kde som bol fyzicky prítomný. Ak ste boli na
takom mieste, hocikde na svete, pochopíte to. Také miesto je nádherné za každého
počasia, aj keď oči vidia hmlu, srdce cíti Božiu podstatu. Tu sa zjavila Ježišova matka
deťom Maximiliánovi a Melánii so svojím posolstvom: „Nebojte sa deti moje, poďte ku mne,
aby som vám povedala veľkú novinu.“
Ďalší deň, ďalšie miesto - Lurdy.
Zjavenie Panny Márie malej Bernardete mi oživil film. Film je film, kniha je kniha a realita
je nemý úžas. Obrovská masa ľudí, nádej tisícok vozíčkarov, medzinárodná svätá omša,
liturgický sprievod, mihotavé svetlo horiacich sviec, množstvo obchodov s náboženskými
predmetmi... Až neskôr si uvedomujem, že Lurdy sú obrovský kolos pútnikov, ktorých spája
jedna viera a láska im dáva porozumieť všetkému, hoci nehovoria tou istou rečou.
Liturgický jazyk „polnočnej“ omše pri jaskyni zjavenia poznám, ale nerozumiem ani pol
slova, ale bytostne cítim podstatu a jednotu. Vidím všetkých ľudí, ktorí sem prišli za 150
rokov. Bol tu pápež Ján Pavol II., ktorého pozná celý svet a tisícky ďalších ľudí, ktorých svet
nepozná. Prečo? Prečo som tu ja? Prečo tu cítim ten úžasný pokoj, harmóniu, pokoru a silu
viery. Akosi mimovoľne mi prišli na um slová jednej z chvál: „Do tmy na svet prišlo k nám
svetlo sveta, otvor svoj zrak nech vidím... Prišli sme sa skláňať, prišli sme Ťa vzývať, prišli
sme Ti vyznať...“
Prečo by sme teda mali vyhľadať spomínané pútnické destinácie?
Na týchto miestach sa akosi nič nemusí vysvetľovať, všetko je jasné, všetko sa ľahšie
chápe. Najmä Božia prítomnosť. Ona tu naozaj je.
Na záver Ti Jarko ďakujem za celoročnú prácu počítačového inštruktora v ZŠ s MŠ
v.Podkoniciach..Pekné leto!
-mt-
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SPOLOCENSKÁ KRONIKA
NARODENÉ DETI

GRATULUJEME K VÝROCIU

Ema Valentová (č.d. 174)

60. rokov
Daniel Koctúr (č.d. 90)

55. rokov

65. rokov

Mária Šípková (č.d. 58)

Jozef Budaj (č.d. 136)

Všetkým maturantom
a čerstvým držiteľom vysokoškolských diplomov
gratulujeme k úspešnému ukončeniu štúdia!

ZOMRELÍ SPOLUOBCANIA

Ján Styk (66 rokov)

ŠPORT
LETNÉ FUTBALOVÉ TURNAJE
10.júla - TURNAJ STARÝCH PÁNOV o pohár starostu obce - za účasti futbalových
klubov Selce, Brusno, Priechod a domácich Podkoníc. Turnaj sa začína o 11.00 hod.
O.občerstvenie je postarané (môžete sa tešiť aj na baraní guláš) a večer na disco v prírode.
16.júla - TRAPAS CUP - turnaj v minifutbale
30.júla - HRUŠKA CUP - turnaj v minifutbale
VOLEJBALOVÝ TURNAJ
5. júl - voľný sviatočný deň je v očiach športovej verejnosti v Podkoniciach už
neodmysliteľne spätý s “Cyrilo-Metodejským” volejbalový turnajom. Tento rok sa do bojov o
majstra Podkoníc na antuke zapojili štyri družstvá.
Obsadenia bolo viacmenej tradičné, avšak nie priebeh samotného turnaja, lebo už
v.prvom zápase došlo k zaváhaniu favorita, kedy Stred podľahol Mládeži v pomere 1:2 na
sety. Z pohľadu konečného umiestnenia bol dôležitý tretí zápas, kde sa stretla Mládež s
Hôrkou, kde v prvom sete zaváhala favorizovaná Hôrka a prehrala o 2 body. Druhý set bol
už v rukách Mládeže,.ktorá sa nakoniec tešila aj z celkového víťazstva na 5. ročníku turnaja.
Celkové poradie: 1. Mládež, 2.Hôrka, 3. Stred, 4. Nová ulica.
Toto leto sa priaznivci volejbalu môžu ešte tešiť na turnaj v mixe, ktorý sa uskutoční
30.júla na antukovom ihrisku pri kaplnke.

PODKONICKÝ Spravodaj
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ŠPORT
NOHEJBALOVÝ TURNAJ
Za príjemného letného počasia sa v nedeľu 26.júna uskutočnil 1. ročník nohejbalového
turnaja na antukovom ihrisku pri kaplnke. Podujatia sa zúčastnili 4 domáce družstvá a
jedno družstvo z Priechodu.
Hralo sa systémom "každý s každým" a zrejme náhoda chcela, že v poslednom zápase
sa stretli 2 mužstvá, ktoré dovtedy vyhrali všetko, čo sa dalo a dokonca nestratili ani set. Na
konci napínavého finále však boli šťastnejší a tešili sa z víťazstva Ligisti, ktorí v tomto finále
zdolali hráčov Stredu 2:1.
Konečné poradie mužstiev:
1. LIGISTI (Ondrej Kostúr,.Róbert.Patráš,.Jaroslav Chaban)
2. STRED (Michal Valent,.Michal Kukučka,.Marek Kukučka)
3. STAROPRAMEŇ (Ján Barla,.Michal Barla,.Rudo Kartík)
4. FC TEAM (Milan Patráš,.Peter Homola,.Marek Barla)
5. SLZA (Juraj Barla,.Ladislav Barla,.Igor Očenáš)

Finále ponúklo aj takéto súboje

8 bodov
6 bodov
4 body
2 body
0 bodov

Spoločné foto zúčastnených hráčov

JAZDECKÝ AREÁL
Záujemcom o jazdectvo oznamujeme, že je možné prihlásiť sa na výučbu jazdy na koni.
Od 12.júla je Vám k dispozícii telefónne číslo 0905 749 789, kde Vám Martina Chabanová
poskytne bližšie informácie.

TENIS - ZMENA SPRÁVCU TENISOVÉHO KURTU
Všetci záujemcovia o hranie tenisu na tenisovom kurte na Brodku sa hláste u Ing.
Michala Kukučku na tel. čísle: 0911 203 707, kde sa dozviete aj bližšie informácie.
Poplatok za 1 hodinu hry je 80 Sk. Celoročné predplatné pre 1 osobu (muž, žena,
chlapec, dievča) je: pre Podkoničanov 600 Sk a pre záujemcov z okolia 700 Sk.
-jk-
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ŠPORT
MALÝ FUTBAL - ZHODNOTENIE SEZÓNY
Tím Trapasu nastúpil v jeseni 2004 už na svoju 4-tú sezónu v Mestkej únii malého
futbalu s cieľmi rovnako odvážnymi ako po minulé roky. Prvoradým cieľom bol postup zo
IV..ligy, druhoradým nesklamať fanúšikov Trapasu a hrať aspoň dobrý futbal do 10-teho
miesta. Vzhľadom na to, že o týchto cieľoch nevedel nik iba vedúci tímu, je potešujúce že sa
aspoň čiastočne podarilo naplniť druhý cieľ. Trapas ukončil sezónu na 11.mieste s počtom
bodov 27 (na postup chýbalo máličko „len“ 23 bodov).
V sezóne 2004/2005 odohral Trapas svoje zápasy na ihrisku základnej školy na
Ďumbierskej ulici (v starej Sásovej). Bolo ich spolu 20. Z toho 9 z nich skončilo víťazne, 12x
odchádzali trapasáci so sklonenými hlavami, z celkovým skóre 102:86 (vzhľadom na
vylúčenie tímu Squadra Azurra došlo k úprave týchto údajov). Zaujímavým faktom je, že
Trapas neodohral ani jeden zápas s remízovým koncom. Išiel len po víťazstvách, resp. bral
prehry. Jesennú časť ukončil s bilanciou 3-0-5 a so skóre 33:36. Jarná časť už bola
„veselšia“ s bilanciou 6-0-6 a so skóre 69:50.
Zápasy Trapasu v sezóne 2004/2005 patrili z pohľadu divákov medzi najatraktívnejšie.
Vo všetkých jeho zápasoch padlo neuveriteľných 188 gólov priemer na jeden zápas 9,4
gólu (viac už mal len tím Hrča 13,55 gólu). Chlapci nielen veľa strieľali 102 strelených
gólov (priemer na zápas 5,1 gólu) ich zaraďuje medzi 4 najlepšie tímy súťaže, ale na druhej
strane aj veľa inkasovali 86 inkasovaných gólov ich zaraďuje medzi 6 najhorších tímov
súťaže (priemer na zápas 4,3 gólu). Najvyššie víťazstvo dosiahli chalani v 14.kole proti
Hrči v pomere 19:1. Najväčší „fekál“ inkasovali v 11.kole proti Rexov Kabanos 3:13.
Z pohľadu zloženia tímu k veľkým zmenám v
tejto sezóne nedošlo. Tradičný, veľmi kvalitný,
dobre zohraný a skúsený tím doplnil Robo
Jamrich. Počas sezóny do hry zasiahlo celkovo 14
hráčov. Z toho 4 hráči odohrali iba po jednom
zápase - Peter Polóny, Marek Jamrich, Marek
Flaška a Martin Styk. Najčastejšia v zostave tímu
Trapas nastúpili: brána Martin Burian, v obrane sa
striedali Dominik Valent, Andrej Pančík, Marek
Polóny, Jozef Lipa a útok zabezpečovali Michal
Barla, Zoro Barla, Andrej Ulbrik, Martin Bobák a
Robo Jamrich.
„Plusy sezóny 2004/2005“ vysoká strelecká potencia a zvýšená útočná aktivita, (ktorá
mohla byť kľudne ešte vyššia), zohratosť, v zimnej prestávke pravidelný tréning,
zlepšenie kombinácie a technickej vyspelosti hráčov....
„Mínusy sezóny 2004/2005“
slabá obrana, nedostatočná kondícia, veľa
nepremenených šancí, zlá predzápasová „životospráva “, nepravidelná a nedostatočná
účasť, nervozita akoby sa vytratila radosť z hry (už neboli ani oslavné chorály ani
povzbudzovania), málo áut a občas aj nešťastie.....
Na záver už len veta od vedúceho: „ďakujem všetkým chalanom za predvedené výkony
a za ich ochotu sa v každú sobotu zísť a odohrať zápas. Myslím si, že sa nám podarilo
vybudovať jeden „supertím“, ktorý má rozhodne na viac ako na 4. ligu. Ak sa nám podarí
eliminovať vyššie uvedené mínusy, myslím si, že sezóna 2005/2006 (inak jubilejná 5-ta
sezóna Trapasu v MÚMF pozn. autora) môže byť aj postupová. Takže, ešte raz ďakujem a
už sa hneď aj teším na ďalšiu sezónu - sezónu 2005/2006, ktorá by sa mala začať 3.
septembra 2005“.
Dominik Valent
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FARSKÉ OZNAMY - JÚL

P

4. 7. 2005 - 10. 7. 2005
19.00 - Sv. Alžbety Portugalskej

P

4.7.

+ Anna a Jozef Očenáš

11.7.

U

8.00 - Sv. Cyrila a Metoda, slávnosť

U

+ Anna Flašková

5.7.

S

7.00 - Sv. Márie Goretti
+ Vladimír Valent

6.7.

Š

omša nebude

7.7.

P
8.7.

S
9.7.

N
10.7.

19.00 - féria

12.7.

+ Irena Flašková
a manžel
+ František
Bobák (15.
výročie)

S

7.00 - féria
omša nebude
++Jozef
kňazi
Júlia aa Vojtech,
Juraj Turčan

13.7.

Š
14.7.

19.00 - féria
Za Božiu pomoc pre synov
7.00 - Sv. Augustína Zhao Rong
+ Janka Kostúrová, matka a dcéra Edita
15. nedeľa v cezročnom období
8.00 + rodina Ondreja Kmeťa

P

P
18.7.

U

19.00 - féria

19.00 - féria
omša nebude
+ Anna
a Ján Turčan
+ Alžbeta
Očenášová
a rodina
19.00 - Sv. Bonaventúru, biskupa

15.7.

S
16.7.

N

+ Emília a Juraj Barla
7.00 - féria
omša nebude
+ Alžbeta Patrášová
16. nedeľa v cezročnom období

17.7.

Upratovanie kostola: Anna Patrášová

18. 7. 2005 - 24. 7. 2005
7.00 - féria
omša nebude
+ Mária a Pavol Ivanič

11. 7. 2005 - 17. 7. 2005
19.00 - Sv. Anton Paduánsky, kňaz
omša nebude
Za Božie požehnanie pre rodinu

10.00 + Mária Turčanová
Upratovanie kostola: Jozefa Barlová

25. 7. 2005 - 31. 7. 2005
19.00 - Sv. Jakuba, apoštola

P
25.7.

U

+ Anna Budajová a Ján
19.00 - Sv. Joachima a Anny

19.7.

+ Drahoslav Valent

26.7.

+ Anna a Martin Ivanič

S

7.00 - Sv. Pavlín z Noly, biskup
omša nebude
+ Otília a Anton Ivanič

S

7.00 - Sv. Gorazda a spoločníkov

20.7.

Š
21.7.

P
22.7.

S
23.7.

N
24.7.

19.00 - féria
omšaanebude
Za zdravie
Božiu pomoc
pre p. Jamrichovú
19.00 - Sv. Márie Magdalény
+ Margita a Jozef Turčan
7.00 - féria
omša nebude
Poďak. za zdravie
a prosba o Božiu
pomoc pre rod. Turčanovú
17. nedeľa v cezročnom období
8.00 + Ján Styk
10.30 Za farnosť
Upratovanie kostola: Jolana Krajčiová

Na úmysel

27.7.

Š

19.00 - féria
Na úmysel

28.7.

P

19.00 - Sv. Marty
+ rodičia Jolana a Anton Očenáš
- Farská adorácia 29.7.
7.00 - Sv. Petra Chryzológa, bl. Zdenky

S

30.7.

N
31.7.

+ Kornélia Ondriašová
18. nedeľa v cezročnom období
8.00 + Anna a Ladislav Kostúr
10.30 Za farnosť

Upratovanie kostola: Mária Nemčoková

Zmena Farských oznamov vyhradená !
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FARSKÉ OZNAMY - AUGUST

P
1.8.

U
2.8.

S

1. 8. 2005 - 7. 8. 2005
19.00 - Sv. Norbert, biskup
omša nebude
+ Pavol Lopúch, 1. výr.
19.00 - féria
omša
nebude
Poďak. za 25.
rokov
spoločného života
a prosba o Božiu pomoc
7.00 - féria
omša nebude

3.8.

Š
4.8.

P
5.8.

S
6.8.

N
7.8.

P
8.8.

U
9.8.

S
10.8.

19.00 - Sv. Jána Márie Vianneya
+ Mária a Martin Kostúrik, deti a brat
19.00 - Výr. posviacky M. baziliky v Ríme
+ Ján Chaban a syn
7.00 - Premenenie pána
+ rodina Pavla Barlu
19. nedeľa v cezročnom období
8.00 + Anna a Viliam Valent
10.30 Za farnosť

Š
11.8.

P
12.8.

S
13.8.

N
14.8.

Upratovanie kostola: Katarína Luptáková

15. 8. 2005 - 21. 8. 2005
Nanebovzatie Panny Márie, slávnosť
8.00 Za farnosť
15.8. 19.00 + rod. Očenášovci, Helena a Mária
19.00 - Sv. Štefana Uhorského

8. 8. 2005 - 14. 8. 2005
19.00 - Sv. Anton Paduánsky, kňaz
omša nebude
Za Božie požehnanie pre rodinu
19.00 - féria
omša nebude
+ z rodiny
Pospíšilovej
+ František
Bobák
(15. výročie)
7.00 - féria
omša nebude
++Jozef
kňazi
Júlia aa Vojtech,
Juraj Turčan
19.00
19.00
- Sv.
- féria
Kláry
Na
+ Anna
aúmysel
Ján Turčan
+ Alžbeta
Očenášová
a rodina
19.00 - Sv. Jany
19.00
Františky
- féria de Chantal
+ Jozefína a Pavel Chaban
Na úmysel
a Alexander Bocz
7.00 - Sv. Ponciána
7.00 - féria
a sv. Hypolita
+ Alžbeta
Patrášová
Na úmysel
20. nedeľa v cezročnom období
8.00 + Anna a Ján Turčan
10.30 Za farnosť
Upratovanie kostola: Mária Ivaničová

16.8.

+ Mária a Emil Barla a starí rodičia

23.8.

22. 8. 2005 - 28. 8. 2005
19.00 - Sv. Cyril Alexandrijský, biskup
omša
nebude
Za
Božiu
pomoc
a požehnanie pre rodinu
19.00 - Sv. Irenej. biskup a mučeník
omša nebude
+ Juliana a Jozef Barla

S

7.00 - féria

S

7.00 - Sv. Petra a Pavla, apoštolov
omša
8.00
Zanebude
farnosť

P

U

17.8.

Š
18.8.

P
19.8.

S
20.8.

N
21.8.

+ rodičia Anna a Ján; Veronika a Viliam
19.00 - féria
+ Mária Turčanová (č.d. 80)
19.00 - Sv. Jána Eudes
+ Božena a František Šajban
7.00 - Sv. Bernarda, opáta
+ rodičia Angela a Štefan Gregorčok
a Elena
21. nedeľa v cezročnom období
8.00 + Jozef Kostúr
10.30 Za farnosť
Upratovanie kostola: Mária Budajová

P
22.8.

U
24.8.

Š

19.00
svätí mučeníci
Cirkvide
v Ríme
19.00 -- Prví
Sv. Ľudovíta,
Sv. Jozefa
Cal.

+ Anna a Jozef Očenáš
25.8. + Anna Očenášová a Viliam, 10. výročie
19.00 - féria

P

26.8.

S
27.8.

N
28.8.

Anna Gregorová
Flašková
+ +rodina
7.00 - Návšteva
7.00 - Panny
Sv. Moniky
Márie, sviatok
+ Božena
Šajban
+ Annaa aFrantišek
Juraj Ivanič
22. nedeľa v cezročnom období
8.00 + Drahoslav Valent
10.30 Za farnosť
Upratovanie kostola: Anna Očenášová

Zmena Farských oznamov vyhradená !
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