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MILÍ SPOLUOBÈANIA,
máme za sebou gazdovskú fašiangovú zabíjaèku. Z tohto miesta sa chcem poïakova
sponzorom, folkloristom, muzikantom i všetkým, èo sa akýmko¾vek spôsobom prièinili ku zdarnému
priebehu tejto akcie. Moje hlavné poïakovanie smeruje ku DEdinskému SPOlku TURistov
DUBINY. Ïakujem im a cením si ich ochotu a chu organizova takéto podujatie, ich nezlomnú vô¾u
a pritom po celý èas dobrú náladu, èi už deò vopred, pri prípravách alebo deò po, pri upratovaní a
samozrejme poèas celej soboty. Verím, že ich najlepšou odmenou boli spokojní, napapaní a
vytancovaní úèastníci a dobrá nálada, ktorá v sobotu panovala. Ešte raz despoturáci, srdeèná
vïaka a klobúk dolu pred vami.
Pri tvorbe tohto príhovoru sa mi tisne na jazyk ešte jedno poïakovanie, ktoré si za
predchádzajúcich osem rokov zaslúži redakèná rada tohto èasopisu a všetci tí, ktorí svojimi
príspevkami prispievali a prispievajú k obsahu nášho mesaèníka a k jeho distribúcii (za všetkých
prispievate¾ov mimo redakènej rady spomeniem pána Vladimíra Oèenáša a jeho príspevky z
histórie). Teraz, keï som súèasou tohto tímu, tak si uvedomujem, že nové èíslo spravodaja
nepadá z neba, ale je za ním obrovské úsilie a kopec práce. Milá redakèná rada, ïakujem vám za
toto nové èíslo i každé ïalšie a verím, že vás tvorivé nadšenie neopustí ešte dlhý èas. A rád by som
vyzval všetkých èitate¾ov, ak majú záujem, potrebu a chu prispie svojou troškou do mlyna,
budeme ve¾mi radi, keï budeme môc uverejni vaše názory, pripomienky a príspevky.

Michal Kukuèka
starosta obce

spravodaj@podkonice.sk
PODKONICKÝ SPRAVODAJ - mesaèník vydávaný Obecným úradom v Podkoniciach pre svojich obèanov.
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OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE
1) UZNESENIE ÈÍSLO 23
Z 2. ZASADNUTIA OZ V PODKONICIACH , KONANÉHO DÒA 17. FEBRUÁRA 2011
OBECNÉ ZASTUPITE¼STVO :
Zvolilo:
1. èlenov komisií obecného zastupite¾stva
pomer
hlasov:

Schválilo:
1. plán èinnosti hlavného kontrolóra obce na l.polrok 2011
2. závereèný úèet obce za rok 2010
3. zmluvu o odstúpení obce Králiky zo spoloèného obecného úradu
4. dodatky zmlúv s firmou Akcent Nova
5. zmluvu o zimnej údržbe
6. dohodu o používaní súkromného mot. vozidla na služobné úèely starostovi obce
7. zmluvu o prenájme obecných lesov:
Obec Podkonice v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona è. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov, schválilo prenájom obecných pozemkov (obecný
les) za úèelom jeho obhospodarovania do konca roka 2019 ako prenájom majetku
obce z dôvodu hodného osobitného zrete¾a. Keïže sa jedná o obecný les vo výmere
cca 30 ha, obec nemá materiálne ani ¾udské zdroje na správu tohto majetku a je
potrebné prenaja ho osobe, ktorá zabezpeèí odbornú správu nad hospodárením
cestou odborného lesného hospodára.

6:0:0
6:0:0
6:0:0
6:0:0
6:0:0
6:0:0

8. príspevok na gazdovskú zabíjaèku vo výške 350.-Eur

6:0:0

5:1:0

Vzalo na vedomie:
1. správu o kontrolnej èinnosti hlavného kontrolóra obce za r 2010
Ing. Michal Kukuèka
starosta obce

V Podkoniciach, 17.2.2011
2) DAÒ Z NEHNUTE¼NOSTÍ

V týchto dòoch je už možné plati daò z nehnute¾ností za rok 2011 do pokladne obce v
stránkových hodinách obecného úradu.
3) ZMENA ÚRADNÝCH HODÍN OBECNÉHO ÚRADU
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

7,30 - 12,00
7,30 - 12,00
7,30 - 12,00
7,30 - 12,00
7,30 - 12,00

PODKONICKÝ
ODKONICKÝ Spravodaj

13,00 - 15,30
13,00 - 15,30
13,00 - 15,30
13,00 - 15,30

18,00 - 20,00
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SPOLOK PODKONICAN
ÈINNOS SPOLKU PODKONIÈAN V ROKU 2010
Milí spoluobèania, chceli by sme vás poinformova o èinnosti spolku Podkonièan. Finanèné
prostriedky, ktoré spolok získal z 2% z dane a z dotácie od Obecného úradu vo výške 1300 Eur boli
poskytnuté na rozvoj a podporu športových, kultúrnych a spoloèenských aktivít.
Stolno tenisový oddiel Podkonice získal sumu 883,36 Eur, ktorá bola použitá na nákup
tenisových rakiet a lôpt, tak isto na úèas v stolnotenisovej lige a na nákup nového stola. Ïalej
volejbalový klub dostal na èinnos 142,41 Eur, ktoré použil na organizovanie tradièných
volejbalových podujatí, na úèas na turnajoch Mikroregiónu Pod Panským dielom a na technické
zabezpeèenie antukového ihriska. Folklórny súbor "Vysoká" s finanèným príspevkom 274,23 Eur
sa zúèastnil folklórnych slávností v Detve, dokúpili si potrebné vybavenie pre mladých spevákov a
muzikantov.
Spolok ïalej podporil nasledovné akcie :
- organizovanie výletu a exkurzie pre Základnú školu
- organizovanie Mikuláša v kostole
- Obecnú knižnicu na nákup nových titulov
Medzi ïalšie každoroèné výdavky patria výdavky na správu spolku:
- bankové poplatky vo výške cca 60 Eur
- poplatky za registráciu spolku vo výške 51 Eur
- cestovne náhrady a literatúra cca 60 Eur
Chcem sa poïakova všetkým, ktorí aj teraz poskytnú svoje 2% z dane nášmu spolku
(tlaèivo v prílohe), aby sme aspoò v malej miere mohli podpori niektoré akcie v budúcom roku.
Katarína Bobáková

Názov:

Spolok Podkonièan

Adresa:

Podkonice 178, 976 41

IÈO:

37957601

Právna forma: Združenie
Èíslo úètu:

2621783174/1100
Tatra banka a.s.

Jediný spôsob
ako navráti vaše peniaze
naspä k vám!
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MATERSKÁ ŠKOLA

Materská škola v Podkoniciach
976 41 Podkonice, tel.: 048/4196849
Organizuje od 07.03.2011 do 11.03.2011 v èase od 08:00 hod. do 16:00 hod.

Zápis detí do MŠ na šk. rok 2011/2012

Materská škola má prevádzku od 06:30 hod. do 16:15 hod.

PONÚKAME:
-záujmové krúžky (výtvarná výchova, hra na hudobný nástroj - flauta)
-výuèba cudzích jazykov (anglický jazyk)
-relaxácia a oddych v krásnom prostredí, využívanie telocviène, školského dvora

IDEÁLNE PODMIENKY PRE VAŠE DETI, PRÍÏTE MEDZI NÁS!

PODKONICKÝ
ODKONICKÝ Spravodaj

November
Marec 2010
2011
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA
ŽIACI A ICH NÁZORY
1. Hostia mesiaca
- Bolo to úžasné stretnutie, priatelia sú super. Páèilo sa mi ako nám hral Stefano Talian na gitare
a pri tom spieval. Som rada, že prišli.
- Hostia mesiaca sa mi ve¾mi páèili, boli z Mexika a Talianska. Ve¾a sme sa ich pýtali.
- Boli ve¾mi dobrí. Páèilo sa mi ako rozprávali o okolitých štátoch nielen v Európe, ale aj o iných
kontinentoch. Stefano bol z Talianska a Emanuel z Mexika, pracovali spolu v Španielsku. Som
ve¾mi rada, že môžem by v tejto škole a spozna zaujímavých ¾udí.
- Boli super!
- Škoda, že som nebola v škole.

2. Karneval
- Nebolo tam dostatok hier. Nevyhlasovala sa najlepšia maska, ale karneval bol fajn.
- Karneval sa mi ve¾mi páèil, bola som brušná taneènica. Bolo tam aj ve¾a iných masiek. Najviac
sa mi páèili malé deti.
- Karneval bol ve¾mi pekný. Bola som Pipi Dlhá Panèucha, mala som ve¾ké topánky a vrkoèe mi
stáli ako palice. Ako sa volám?
- Páèil sa mi, aj keï tam nebolo ve¾a jedla a pitia :-), ale dalo sa to vydrža, hlavné je, že som sa
zabavila.
- Karneval bol vynikajúci.
- Karneval bol pestrý a zábavný.
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VAŠE PRÍSPEVKY
.
PRICHÁDZA JAR A NAŠE KROKY ÈASTEJŠIE SMERUJÚ DO ZÁHRADY...
Veï cie¾om každého majite¾a rodinného domu v súèasnej dobe sú farebne rozkvitnuté záhony,
bohato rodiace ovocné stromy a kry, zdravá zelenina a zamatový trávnik. Zároveò chce vytvori zo
svojej záhrady harmonické miesto pre pohodlný a príjemný oddych pre svoju rodinu.
Spoji všetky tieto požiadavky nie je ¾ahké, vyžaduje si to mnoho úsilia a trpezlivosti, ale aj
odborných a praktických vedomostí, ktoré naši rodièia, starí a prastarí rodièia získavali postupne.
Už len niektoré žijúce ovocné stromy v našich záhradách si spomínajú na historické súvislosti a
keby mohli, urèite by nám porozprávali o tom, ako sa žilo v minulom období.
V ovocných záhradách našich predkov až do konca 19. storoèia rástli nekvalitné ovocné stromy.
Ovocinárstvu sa v našej dedine nevenovala ve¾ká pozornos. Stromy vyrastali z jadierok ovocia,
ktoré padlo predchádzajúcu vegetaènú sezónu zo stromu. Boli to hlavne slivky, ktoré aj dnes
nazývame burandzie, kranskie (bystrické) a ranné. Rozmnožovali sa koreòmi po záhradách, boli
ob¾úbené pre vysoký obsah cukru 10 - 12 percent a vhodné na spracovanie lekváru a pálievala sa z
nich aj podkonická slivovica.
Okrem sliviek v našich podmienkach rástli aj jablone, ktoré tiež neboli ve¾mi kvalitné, boli to tzv.
plánky, drobné, tvrdé a ve¾mi kyslé jabåèka. Podobne aj hrušky boli ve¾mi malé, ¾udovo nazvané
hlinièky. Dávali ich do sena, aby tam dozreli, a tak sa dali zjes alebo usuši.
Zmena k lepšiemu nastala koncom 19. storoèia. Likvidácia nekvalitných ovocných stromov v
našich záhradách bola spojená s duchovnou a osvetovou èinnosou katolíckych kòazov. Trvalú a
pevnú ni podkonickej histórie pospletal pán farár Ján Jakubík poèas skoro 40 rokov pôsobenia v
našej farnosti. Po celý èas šíril živú vieru, viedol svojich farníkov k pokániu a úcte a pre mnohých bol
duchovnou silou a ve¾kou oporou v problémoch a ažkostiach. Snažil sa pomáha svojim farníkom
aj odbornými radami. Pôsobil v období, keï po zrušení poddanstva v Uhorsku (1848) nastali aj v
našej dedine zmeny. Pôda, ktorú doposia¾ bývalí poddaní obrábali nepatrila im, lebo jej majite¾om
boli zemepáni - ¾upèianski majitelia hradu. Až v roku 1870 - 1871 sa uskutoènilo tzv. „Priate¾ské
porovnanie“ Podkonièanov a ¼upèianskeho panstva, kde sa dohodli na zásadách budúcej
komasácie. Potom prešla pôda do vlastníctva jednotlivých gazdov, ktorí postupne zaèali ma
záujem o jej prosperitu a lepšie výnosy svojich drobných hospodárstiev.
Koncom 19.storoèia pre vysoký vek a zdravotné ažkosti už nemohol pán farár Ján Jakubík plne
a zodpovedne vykonáva úlohu správcu farnosti v Podkoniciach, lebo od 1. októbra 1895 bol v
Podkoniciach zriadený obvodný notársky a matrièný úrad pre 4 obce: Podkonice, Priechod, Baláže
a Kalištie. Biskupský úrad v Banskej Bystrici poslal na pomoc mladého kòaza, pána kaplána Ignáca
Klózika. Po dvojroènom spoloènom pôsobení v roku 1896 pán farár Ján Jakubík zomrel. Pôsobil v
našej farnosti neuverite¾ných 40 rokov a na jeho pôsobenie v rokoch 1856 - 1896 spomínajú
prostredníctvom predchádzajúcich generácií aj dnešní súèasníci, veï bol pre svojich farníkov
ve¾kou oporou a duchovnou silou v problémoch a trápeniach vtedajšieho života.
Nový pán farár Ignác Klózik s plnou mladíckou energiou sa staral o duševný stav svojich
veriacich v jednotlivých obciach. Ve¾mi skoro zistil, že v našich horských podmienkach sa jeho
farníkom žije ve¾mi ažko a pásiky rolí ve¾a obživy nevydajú. Aj keï pôda už prešla do ich
vlastníctva, èakal ich ešte ne¾útostný zápas s ve¾kostatkármi, ktorí nemali záujem o prosperitu
drobných ro¾níkov. Tak sa snažil pomôc vylepšovaním ich životných podmienok, zavádzaním
novátorských myšlienok a šírením osvety.
Videl, že ovocné záhrady pri gazdovských domoch sú zanedbané a ich úžitková hodnota je
ve¾mi nízka. Postupne zaèal s osvetovou èinnosou a podarilo sa mu presvedèi nieko¾kých
gazdov, aby zaštepil do divokých plánok výhonky z kvalitných jabloní. Toto robil každú jar a po 4 - 5
rokoch objavili sa krásne, chutné jabåèka na prvých zaštepených stromoch. Postupne o štepenie
ovocných stromov mali záujem aj ostatní gazdovia, a tak realizoval technológiu štepenia ovocných
stromov v ïalších záhradách a nauèil aj mnohých mladých štepárov túto metódu.
Videl, že obèania Podkoníc ve¾mi dobre prijímajú nové myšlienky a spoloène s ïalšími gazdami
založil v roku 1897 Gazdovské potravinárske družstvo v Podkoniciach, ktoré napriek mnohým
ažkostiam a prekážkam úspešne hospodárilo a pomáhalo Podkonièanom k hospodárskemu a
kultúrnemu rozvoju. Bol jeho prvým predsedom a iniciátorom družstevnej myšlienky v
Podkoniciach. Neskôr, v roku 1928 vzniklo Úverové družstvo. Pomáhalo svojim èlenom aj
neèlenom, keï potrebovali pôžièku pri prekonávaní finanèných problémov (svadba, pohreb) a ....
PODKONICKÝ
ODKONICKÝ Spravodaj
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VAŠE PRÍSPEVKY
.
novátorské družstevné myšlienky založené na vzájomnej súdržnosti a pomoci v ne¾ahkých
èasoch mohli by realizované rýchlo, v reálnom èase a bez zbytoèných formalít. Úverové a
gazdovské družstvo pracovali ve¾mi dobre, na ich èinnos boli Podkonièania právom hrdí. Veï v
roku 1939 z finanèných prostriedkov obidvoch družstiev si postavili aj dnešný kultúrny dom.
V roku 1918 bola èinnos pána farára Ignáca Klózika príkazom biskupského úradu v Banskej
Bystrici ukonèená a pán farár bol preložený na iné pracovisko. Veï, nezakrýval svoje národovectvo
v èase tvrdej maïarizácie slovenského národa, a za to trpel od cirkevných i štátnych úradov - vtedy
maïarských. Keï mal by odvedený za túto èinnos žandármi do väzenia, Podkonièania sa
zmobilizovali, bojovali za svojho duchovného pastiera a do dnešných èias sa spomína ako
gazdovia bránili svojho pána farára.
Je dobre si pripomína, že súèasou života rodín žijúcich v našej dedine boli vždy kòazi, ktorí
okrem pastoraènej èinnosti pri ohlasovaní Božieho slova vykonávali aj osvetovú a vzdelávaciu
èinnos. Veï šastní sú nielen tí, ktorí radi spomínajú na svojich rodièov, starých rodièov, uèite¾ov,
ale aj na svojich kòazov. Aj na nich osobitne myslíme v našich modlitbách a to nielen vtedy, keï nám
zrak zablúdi na stále živé, štepením zoš¾achtené ovocné stromy, ktoré ešte stále žijú a rastú v
nieko¾kých podkonických záhradách.
V Podkoniciach, 25. 02. 2011

Vladimír Oèenáš, Podkonice è.d. 72

OKIENKO HUMORU
Aká je mužská predstava o romantike?
Futbalový štadión osvetlený svieèkami.
- Pán doktor, èo mi odporuèíte na moje vrásky
na krku?
- Rolák, milá pani.
V knižnici:
- Prosím si nieèo na èítanie.
- Nieèo ¾ahšie?
- Netreba, som tu autom.
Bavia sa dvaja pri pivku.
- Tak ti prídem predèasne zo služobky, vrazím
do bytu, otvorím skriòu - niè. Pozriem pod
poste¾ - niè.
- Otvorím chladnièku - niè
- A èo na to manželka? - pýta sa druhý.
- Aká manželka? Ja som slobodný.
Ale vykradli mi byt!
Èo je napísané na náhrobnom kameni
poèítaèového maniaka?
GAME OVER.
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Otec ide pre syna do škôlky a keï sa vráti,
sažuje sa žene:
- Náš syn celú cestu domov plakal. Preèo?
- No možno preto, že to nie je náš syn.
Rozprávajú sa kritik so spisovate¾om:
- Èítal som vašu knižku.
- Tú poslednú?
- To dúfam!
Zídu sa všetky zvieratká z džungle a lev
hovorí: "Pôjdeme na výlet." "Pôjdeme na
výlet", zopakuje žaba. "Zba¾te si ve¾a jedla a
pitia". - hovorí lev. "Zba¾te si ve¾a jedla a
pitia", opakuje žaba. Lev sa už nahnevá a
vraví: "To zelené zviera s ve¾kou papu¾ou
nikam nepôjde!" A žaba na to: "Chudák
krokodíl, a ten sa táááák tešil!"
Prichádza trpaslík do lekárne:
- Prosím si aspirín!
- Zabali?
- Nie, budem si ho kotú¾a.

PODKONICKÝ Spravodaj

VIETE, ŽE ...
DIGITÁLNE VYSIELANIE CEZ ANTÉNU
V súèasnosti je pre celú Európu charakteristické, že diváci majú záujem o èoraz vyšší poèet
programov, èo sa odráža aj v èoraz vyšších požiadavkách na televíznych vysielate¾ov. Prirodzeným
dôsledkom sú aj rastúce nároky na ïalšie vysielacie frekvencie - TV kanály. Analógové vysielanie
už nedokáže na tieto požiadavky reagova, a to z toho dôvodu, že frekvenèné spektrum pre takéto
vysielanie je už vyèerpané. Nový systém DVB-T (Digital Video Broadcasting Terrestrial - digitálne
terestriálne "pozemské" televízne vysielanie) však umožòuje v jednom televíznom kanáli prenáša
súèasne nieko¾ko TV programov, prípadne aj iné služby.
Lepší signál, kvalitnejší obraz a èistejší zvuk bez mesaèných poplatkov a bez viazanosti
èakajú aj obyvate¾ov Banskej Bystrice a okolia, teda aj nás Podkonièanov. Všetky výhody
digitálneho signálu budú môc diváci využíva už v priebehu marca 2011, kedy sa v našom kraji
zaène ïalšia vlna prechodu z analógového na digitálne terestriálne vysielanie.
Obyvatelia miest a obcí Banskobystrického kraja majú už teraz možnos sledova digitálne
vysielanie štyroch programov (Jednotka, Dvojka, TV JOJ, TV Markíza) aj prostredníctvom TV
antény na 65. kanále. Na vysielaèi Laskomer v B. Bystrici však od 15. do 20. marca 2011 prebehne
zmena a digitálne vysielanie bude doplnené širšou programovou ponukou nasledovne:
Kanál è. 51 - programy: TV Markíza, TV JOJ, TV Doma, JOJ Plus
Kanál è. 33 - programy: Jednotka, Dvojka, Trojka
Spoloènos Towercom bude prevádzkova celkovo tri multiplexy digitálneho televízneho
vysielania, èo vytvára dostatok priestoru aj na distribúciu ïalších televíznych staníc.
Èo potrebujem na príjem DVB-T vysielania?
Divák na príjem DVB-T vysielania potrebuje prijímaè (set-top box) podporujúci kompresný
formát MPEG-2 alebo MPEG-4 (MPEG - štandard primárne urèený na kompresiu videa
audiovizuálnych digitálnych dát) alebo televízor so vstavaným DVB-T dekodérom. Ïalšou
nevyhnutnou podmienkou pre kvalitné sledovanie digitálnej terestriálnej televízie je správne
nasmerovanie vonkajšej antény na príjem vo vertikálnej polarizácii.
Ako naladím vysielanie?
1) Anténu je potrebné otoèi o 90 stupòov a nasmerova ju na
najbližší vysielaè (Laskomer v B. Bystrici).
2) Anténu je potrebné pripoji na anténový vstup DVB-T prijímaèa,
alebo televízor s integrovaným DVB-T prijímaèom.
3) Opätovne spusti automatické vyh¾adávanie. V prípade, že prišlo
k automatickému vyh¾adaniu dostupných TV programov v DVB-T a k
ich následnému uloženiu, digitálne DVB-T vysielanie môžete bez
problémov sledova.
Anténu èi DVB-T prijímaè si môžu diváci zakúpi v niektorej zo
špecializovaných predajní, kde im urèite aj poradia, prípadne
zabezpeèia aj samotnú montáž. Zoznam autorizovaných predajcov
DVB-T prijímaèov a anténovej techniky nájdete na www.digimedia.sk,
kde nájdete aj ïalšie užitoèné informácie.
V prípade akýchko¾vek otázok oh¾adom digitálneho televízneho
vysielania DVB-T môžete zavola na bezplatnú infolinku 0800 168 500,
kde sa dozviete všetky potrebné informácie.
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26.2.2011 - GAZDOVSKÁ ZABÍJAÈKA
VO FOTOGRAFIÁCH

Foto: Vladimíra Turèanová
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ŠPORT
FK TATRAN PODKONICE
Milí spoluobèania, priaznivci športu a futbalu zvláš, dovo¾te, aby som vás v mene výboru
futbalového klubu touto formou pár vetami poinformoval o súèasnej situácii v našom oddiele. Ako
dobre viete, všetci, ktorí sa o futbal v našej obci zaujímate, dosiahnuté výsledky a hra mužstva za
posledné roky neboli na úrovni, na ktorú ste si v predchádzajúcich rokoch právom zvykli. Na
uvedenom stave má zásluhu, pod¾a môjho názoru, nieko¾ko faktorov. Absencia mládežníckej
základne, ktorá by produkovala vlastných odchovancov zanietených pre reprezentáciu obce.
Ponechanie èinnosti klubu na pleciach ve¾mi úzkeho okruhu ¾udí, ktorí mali na starosti všetky
èinnosti, od prípravy hracej plochy zaèínajúc, cez zabezpeèenie hráèskeho kádra, tréningovej
èinnosti, h¾adania finanèných prostriedkov na prevádzku, pranie dresov, až po administratívu
spojenú s èinnosou klubu. Ja osobne si myslím, že je potrebné týmto osobám poïakova za
udržanie klubu pri živote aspoò na úrovni aká bola. V poslednom roku sa udiali zmeny v
personálnom obsadení futbalového výboru, ktorý bol doplnený o nových ¾udí ochotných venova
kus zo svojho vo¾ného èasu práci pre futbal v našej obci, s nádejou, že ich práca bude odmenená vo
forme úspešného úèinkovania mužstva a spokojnosti športových priaznivcov. Uvedený cie¾ sa
budeme snaži dosiahnu postupným plnením nasledujúcich krokov.
Zabezpeèi kvalitný tréningový proces za pomoci odborného trénera. V súèasnosti tento bod
považujeme za splnený, angažovaním pána Vaníka na post trénera, ktorý vedie mužstvo posledný
rok.
Stabilizova hráèsky káder tak, aby bolo v mužstve minimálne 14-16 kmeòových hráèov
ochotných hra za mužstvo od srdca. Terajší stav je 18 kmeòových hráèov, reálne hrá 9-10,
hosovanie 9 hráèov. Z uvedeného poètu sú 6-7 hráèi vo veku, keï je potrebné poèíta s tým, že sa
rozhodnú ukonèi aktívnu èinnos.
Vybudova minimálne jedno mládežnícke družstvo trvale pôsobiace v súaži. Oddiel má
registrovaných 8 dorastencov hosujúcich v iných kluboch a je predpoklad, že postupne v priebehu
dvoch rokov doplnia mužstvo dospelých.
Vykona potrebné opravy v areáli futbalového štadióna, oplotenie, lavièky pre divákov, izoláciu
zadnej steny budovy šatní od vlhkosti, nahradi zdevastované bunky
Zabezpeèi finanèné krytie potrieb klubu vo výške, ktorá postaèí na bezproblémový chod klubu
z viacerých zdrojov. V predchádzajúcich rokoch bola hlavným zdrojom príjmu pre klub dotácia z
obecného rozpoètu, za èo bývalému vedeniu obce ïakujeme a veríme, že aj nové vedenie nám
zachová priazeò, aby sme mohli dosiahnu stanovené ciele a športové vyžitie pre našich
spoluobèanov.
V mene výboru futbalového klubu Podkonice, vás milí spoluobèania chcem poprosi, ak je to vo
vašich silách, o podporu našich zámerov, ktorých cie¾om by mal by postup mužstva do vyššej
súaže. Vašu priazeò môžete vyjadri poukázaním 2% z daní, za èo vopred pekne ïakujeme.
Tlaèivo s údajmi o klube prikladáme k spravodaju. Vyhlásenie je potrebné si necha vyplni u
zamestnávate¾a a spolu s potvrdením o zaplatení dane je možné ho odovzda do 30.4.2011 na
daòovom úrade, alebo do 27.4.2011 jednému z nasledujúcich funkcionárov výboru: Ing. Ivan
Homola, Ing. Igor Minèev, Jaromír Oèenáš, Tomáš Kme, Ján Pavlák, Michal Barla, Jaroslav Barla,
a Peter Houžva.
Touto cestou zároveò prosíme bývalých funkcionárov, ktorí vlastnia originál stanov
Futbalového klubu Podkonice, aby nám ich vrátili.
Ïakujem.
Ing. Igor Minèev
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Predaj záhradnej
a lesnej techniky

J + L STORE
Lion car
Partizánska cesta

Slovnaft

á

bn

ve

a
St

- kosaèky elektrické aj motorové, krovinorezy
- reazové píly
- pílové reaze, vodiace lišty
- náradie pre starostlivos o rezné súpravy, oleje
- rôzne hnojivá pre Vašu záhradu
- brúsenie reazí a nožov kosaèiek
- znaèkovacie spreje
- a mnohé iné

Ponúkame znaèky:
AL-KO, STIHL, Oregon, Husqvarna a iné
Nájdete nás na:
Partizánskej ceste 81, 974 01, v Banskej Bystrici
ved¾a Lion caru (Peugeot, Nissan)

Tel.: 0905 984 326 - Jaroslav Kostúr
e-mail: JplusLstore@gmail.com

Na trase Banská Bystrica - Podkonice DOVOZ ZDARMA!
SPOLOCENSKÁ KRONIKA
UZAVRELI
MANŽELSTVO Diana Vrábová & Peter Helexa (19.2.2011) - Podkonice

50. rokov
Jozef Budaj (è.d. 238)
Igor Oèenáš (è.d. 340)
Dana Žitòanová (è.d. 297)

55. rokov
Jozef Polóny (è.d. 327)
Jozef Turèan (è.d. 203)

OPUSTILI NÁS

11

Marec 2011

60. rokov
Jozef Homola (è.d. 260)
Viera Kostúrová (è.d. 332)
80. rokov
Mária Kostúrová (è.d. 294)
Jozefína Slobodníková (è.d. 115)
90. rokov
Mária Irena Ivanièová (è.d. 235)

Róbert Kostúr (è.d. 213) - 85 rokov

PODKONICKÝ Spravodaj

FARSKÉ OZNAMY
21. 3. 2011 - 27. 3. 2011

14. 3. 2011 - 20. 3. 2011

14.3.

21.3.

18.00 - féria

18.00 - féria
15.3.

16.3.

17.3.

+ Emília, Anton a brat Viliam
18.00 - féria
+ súrodenci O¾ga, Anna,
Ivan, Milan a Viola

18.00 - féria
23.3.

+ rodièia Anna a Martin Ivaniè

18.00 - féria

18.00 - féria

+ Pavel Rapèan a syn

+ Adela a Jozef Patráš a syn Milan

24.3.

18.00 - féria
18.3.

+ Ema a Martin Slobodník

22.3.

Poïakovanie za 80 rokov života

7.30 - Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie
+ František Oèenáš ml.
a starí rodièia Anna a Pavel a deti
19.3.
2. PÔSTNA NEDE¼A
9.00
Za všetkých farníkov
20.3.
28. 3. 2011 - 3. 4. 2011

18.00 - ZVESTOVANIE PÁNA
25.3.

Poïakovanie a prosba o Božiu pomoc
7.30 - féria
+ Mária (1. výroèie)

26.3.

3. PÔSTNA NEDE¼A
9.00
Za všetkých farníkov

27.3.

KAŽDÝ TYŽDEÒ
VÁS POZÝVAM NA:

28.3.

18.00 - féria
29.3.

30.3.

31.3.

1.4.

+ Dominik Krétik (1. výroèie)
18.00 - féria
+ František Oèenáš st.
a rodièia Júlia, Pavel a deti
18.00 - féria
Za Božie požehnanie
pre rodinu Kostúrovú
18.00 - féria
+ Irena a Ján Barla (10.výr)
7.30 - féria

2.4.

3.4.

+ Ján Kukuèka
4. PÔSTNA NEDE¼A
9.00
Za všetkých farníkov

STREDA
19.00 - Stretnutie katechumenov
(každý nepárny týždeò)
19.00 - Biblické zamyslenia
urèené pre strednú generáciu
(každý párny týždeò)

ŠTVRTOK
16.30 - Stretko detí pred 1. sv. prijímaním
18.30 - Prosebná adorácia

PIATOK
16.30 - Stretko detí (od 4. triedy ZŠ)
17.15 - Nácvik spevu pre deti a mládež
18.00 - Detská sv. omša

SOBOTA
18.00 - Stretko mladých na fare

Jozef Kuneš, farár
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