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MILÍ SPOLUOBÈANIA,
ubehlo leto, skonèilo dovolenkové obdobie a všetci sa pomaly vraciame ku každodennému
všednému životu. Aj poèas tohto obdobia sa však v našej obci udialo mnoho udalostí a rád by som
vypichol aspoò dve.
Po nieko¾kých rokoch sa našim futbalistom podarilo postúpi z najnižšej futbalovej súaže do
prvej triedy. Viac ako tento fakt ma však potešil zvýšený záujem o futbalové dianie v našej dedine,
viac ¾udí na zápasoch, viac domácich mladých hráèov. Chcem všetkých povzbudi, aby zachovali
priazeò a podporu nášmu klubu, aby mohol úspešne reprezentova našu obec.
Aj keï boli prázdniny, v našej škole bolo poriadne rušno. Ako už viete, Radu školy èakala
zodpovedná úloha vybra nového riadite¾a alebo riadite¾ku pre našu Základnú školu s materskou
školou. Po výberovom konaní sme sa rozhodli zveri vedenie školy do rúk Mgr. Dagmar
Demianovej, ktorú by som chcel z tohto miesta v našej obci medzi nami privíta. Prajem jej, aby sa
jej na novom pôsobisku v našej škole darilo, aby úspešne napåòala ciele a úlohy, ktoré sú pred òou.
Pevne verím, že u nás nájde dobré a žièlivé prostredie a zázemie a jej pôsobenie bude na úžitok
deom, rodièom i všetkým obyvate¾om našej obce.
Michal Kukuèka, starosta obce
POKROK
Skonèil sa èas dovoleniek, prázdnin a výletov. Zaèal sa nový školský rok, èas, v ktorom sa už nie
len od pracujúcich, ale už aj od detí vyžaduje intenzívnejšie úsilie, pribudli povinnosti, od každého
sa oèakáva pokrok.
Keï sa kedysi na dedinách chodievalo po vodu k obecnej studni, ¾udia, muži i ženy sa tam
stretávali, porozprávali si, èo je nové a pomáhali si ponabera vedrá èi kanvy. Domov šli pomaly,
voda je predsa ažká a bolo by ju škoda povylieva. ¼udia mali viac èasu pokojne porozmýš¾a a
dokonca sa aj pomodli.
My už máme dávno nielen vodovod, ale aj ove¾a viac iných technických vymožeností. Všetko je
pohodlnejšie a trvá menej èasu. Ale èasto sa niet s kým porozpráva a div sa svete, chýba aj èas na
premýš¾anie i na modlitbu.
Prajem Vám všetkým skutoèný pokrok.
Jozef Kuneš, farár.
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OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE
1) UZNESENIE ÈÍSLO 27
ZO 7. ZASADNUTIA OZ V PODKONICIACH , KONANÉHO DÒA 11. AUGUSTA 2011
OBECNÉ ZASTUPITE¼STVO:
Vzalo na vedomie:
1. Kontrolu predchádzajúceho uznesenia
2. Informáciu o èerpaní rozpoètu za I. polrok 2011
3. Diskusné príspevky poslancov
pomer
hlasov:
Schválilo:
1. Navrhované rozpoètové opatrenie

7:0:0

2. Poskytnutie finanèného príspevku pre RKC farnos Podkonice pod¾a
schváleného rozpoètu obce vo výške 500.- eur

7:0:0

3. Vypísanie verejnej obchodnej súaže na prenájom pohostinstva na Hrbe

7:0:0

4. Všeobecne záväzné nariadenie obce o urèení výšky príspevku na èinnos školy
a školského zariadenia è. 1/2011

7:0:0

5. Návrh zmluvy o dodávkach silovej elektriny s dodávate¾om SSE, a.s.

7:0:0

Neschválilo:
1. Odpredaj obecného pozemku na základe žiadosti Michala Diviša

0:7:0

2. Návrh zmluvy o dodávkach silovej elektriny s dodávate¾om BCF, s.r.o.

0:7:0

3. Odpredaj obecného pozemku LV 431 p.è.722 priamym predajom

1:4:2

Doporuèilo:
1. starostovi obce preskúma možnosti na prenájom obecného pozemku LV 431 p.è.722
2. starostovi obce h¾ada vhodné lokality na výstavbu zberného dvora

Ing. Michal Kukuèka
starosta obce
V Podkoniciach, 11.8.2011
PODKONICKÝ
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OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE
2) OBECNÝ ÚRAD OZNAMUJE:
-..zaèiatkom októbra 2011 bude zber elektro odpadu a budú aj pristavené ve¾kokapacitné
kontajnery na ve¾koobjemový odpad. Z uvedeného dôvodu je potrebné, aby ste si pripravili odpad
do kontajnerov a nevyvážali ho po chotári. Termín pristavenia jednotlivých kontajnerov bude
oznámený miestnym rozhlasom.
-..nako¾ko sa v poslednom období vyskytli krádeže poklopov na zberných šachtách v našej
obci, prosíme obèanov, aby si všímali pohyb cudzích ¾udí v obci a tak sa predíde ïalším krádežiam.

SPOLOCENSKÁ KRONIKA
NARODENÉ
DETI

UZAVRELI
MANŽELSTVO

Alžbetka Ulbriková - (è.d. 257)

Milan Ïurkoviè & Katarína Minárová - (25.6.2011)
Kristína Luptáková & Peter Homola - (6.8.2011)
Mária Ivanièová & Stanislav Šusta - (13.8.2011)

60. rokov

55. rokov
50. rokov
Eva Houžvová (è.d. 202)
Ivan Turèan (è.d. 253)

František Jamrich (è.d. 225)
Jaroslav Kostúr (è.d. 326)
Katarína Luptáková (è.d. 321)
Eva Stanková (è.d. 212)
Ivan Šípka (è.d. 259)

OPUSTILI NÁS

¼ubica Kostúrová (è.d. 309)

70. rokov
Eleonóra Barlová (è.d. 216)
František Krystoò (è.d. 228)

Zoroslav Barla (è.d. 142) - 72 rokov
Vladimír Oèenáš (è.d. 72) - 88 rokov

POÏAKOVANIE
Vyslovujeme vrúcne poïakovanie za dôstojnú a dojímavú rozlúèku, slová útechy
i.povzbudenia duchovnému otcovi Mgr. Jozefovi Kunešovi, správcovi farnosti Podkonice,
i.všetkým príbuzným, priate¾om a známym, ktorí prišli dòa 31. augusta 2011 odprevadi na
poslednej ceste nášho drahého otecka, starého a prastarého otca Vladimíra Oèenáša.
Ïakujeme za prejavy sústrasti, kvetinové dary a modlitby.
Súèasne ïakujeme všetkým zdravotníckym pracovníkom Rooseveltovej nemocnice v
Banskej Bystrici za ¾udský a odborný prístup i zdravotnú starostlivos poèas jeho hospitalizácie.
smútiaca rodina
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PODUJATIA
KALIŠTE - SV. OMŠA - 10. JÚLA 2011

Foto: -jk-
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DOBROVOLNÝ HASICSKÝ ZBOR
VÁŽENÍ SPOLUOBÈANIA,
po prázdninách by sme sa vám opä radi prihovorili aj prostredníctvom spravodaja.
V priebehu tohto leta DHZ Podkonice tiež vykonávalo svoje aktivity, jednou z nich bolo èistenie
potoka v hornej èasti dediny.
Okrem toho sme sa zúèastnili pohárovej súaže v Hronseku, kde aj napriek opätovnému
zlepšeniu výsledného èasu, sme sa v lepšie vybavenej konkurencii umiestnili len v druhej polovici
výsledkovej listiny.
Po úspechu vlaòajšieho 0. roèníka terénnej súaže sme na zaèiatku septembra (3.9.2011) na
námestí našej obce zorganizovali v spolupráci s obecným úradom 1. roèník terénnej súaže o
pohár starostu obce Podkonice. Sme radi, že domáce družstvo po vyrovnanom súboji dokázalo
obháji prvenstvo z minulého roku. Touto cestou sa chcem poïakova za spoluprácu a ústretovos
Obecnému úradu, taktiež za sponzorstvo a spoluprácu Dušanovi Koctúrovi (Pohostinstvo na
Hrbe), taktiež Ing. Miroslavovi Budajovi za skvelý guláš a samozrejme Michalovi Vrábovi (Gula
media) za spoluprácu a to, že opä ochotne našu súaž sprevádzal svojím komentárom. Vïaka
samozrejme patrí všetkým, ktorí akoko¾vek prispeli k organizovaniu súaže aj všetkým
zúèastneným èi už súažiacim, rozhodcom alebo divákom, ktorí sa opä zišli, aby podporili
súažiace družstvá. Divákom chcem poïakova aj za to, že i tento rok boli disciplinovaní, èím
prispeli k bezproblémovému priebehu súaže. Je nám ¾úto zranenia jedného zo súažiacich, ku
ktorému poèas súaže došlo, ale dúfame, že to zostane bez vážnejších následkov.
Tešíme sa z pozitívnych ohlasov na túto akciu, ktorá bola ukonèená ukážkou hasièskej techniky
a „penovou párty“ poèas ktorej sa zabavili malé aj ve¾ké deti.
Dúfame, že prípadný ïalší roèník sa podarí zorganizova v ešte väèšom meradle a s hojnejšou
úèasou súažiacich aj divákov.
Juraj Kostúr a kolektív DHZ

Výsledková listina 1. roèníka terénnej súaže
o pohár starostu obce Podkonice (3.9.2011)
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Poradie

DHZ

najlepší èas (s)

1.

PODKONICE

76,78

2.

BRUSNO

78,48

3.

BADÍN

95,16

4.

SELCE

96,43

5.

LUÈATÍN 1

101,57

6.

NEMCE

108,11

7.

LUÈATÍN 2

127,1

PODKONICKÝ Spravodaj

OKIENKO HUMORU
Prváèik Janko príde domov a mama sa ho pýta:
"Ako bolo prvý deò v škole?"
"Je to podvod. Na dverách je napísané 1.trieda a vo vnútri sú obyèajné drevené lavice."
Žiak vraví uèite¾ke:
- Pani uèite¾ka, nechcem vás straši, ale otec mi povedal, že ešte jedna päka a ktosi dostane
cez hubu!
Uèite¾ hovorí študentovi:
"Novák, dúfam, že už Vás nikdy neuvidím opisova!"
A Novák sa potichu ozve:
"Aj ja dúfam."
Profesor na medicíne ukazuje medikom snímku a vraví:
-"Pozrite na to. Pacient má znaène zakrivenú lýtkovú kos a skrátenú kos holennú.
V dôsledku toho kríva. Èo by ste robili v takomto prípade?" - obráti sa na jedného
z.poslucháèov."
-"No," - odpovie zadumaný adept lekárskej vedy, -"asi by som kríval tiež!"
Ako sa volá western spoza školských lavíc?
Sedem nedostatoèných!
-"Zobuïte svojho kolegu", hovorí profesor študentovi na prednáške.
-"Preèo ja? Však vy ste ho uspali!"
Istý študent na skúške odpovedal tak zle, že profesor sa od zlosti triasol a v takej nálade mu do
indexu napísal “somár”.
Študent vyšiel z kabinetu, pozrel sa do indexu a vrátil sa za profesorom.
-"Pán profesor, zabudli ste mi napísa známku."
-"Veï som vám hodnotenie napísal."
-"Nie, iba ste sa podpísali!"
Príde pani uèite¾ka do triedy a hovorí:
"Žiaci, dnes budeme poèíta s kalkulaèkami."
Deti sú celé šastné a uèite¾ka hovorí:
"Ko¾ko je 5 kalkulaèiek mínus 3 kalkulaèky?"
- Jožko, èo tam gumuješ?
- Prosím, pán uèite¾, veï ste mi povedali, aby som si tú päku opravil.
Dcéra doniesla zo školy domov poznámku:
"Je papu¾natá, odvráva a nedá si poveda."
Na druhý deò uèite¾ka èíta v žiackej knižke:
"To má po matke, zmlátil som obe."
- Ocko, vieš sa podpísa aj potme?
- Jasné.
- Aj do žiackej knižky?

PODKONICKÝ
ODKONICKÝ Spravodaj
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ŠPORT
FUTBAL - I. TRIEDA - JESENNÁ ÈAS
1. kolo
2. kolo
3. kolo
4. kolo
5. kolo
6. kolo
7. kolo
8. kolo
9. kolo
10. kolo
11. kolo
12. kolo
13. kolo

Harmanec
Podkonice
Staré Hory
Podkonice
Luèatín
Podkonice
Braväcovo
Podkonice
He¾pa
Jasenie
Podkonice
Baláže
Podkonice

-

Podkonice
Mýto p. Ïumb.
Podkonice
Hronec
Podkonice
Dolná Lehota
Podkonice
Poniky
Podkonice
Podkonice
Osrblie
Podkonice
Tatr. È. Balog

7:1
1:1
3:1
3:2
1:2
11. septembra 2011 o 15,30
18. septembra 2011 o 15,00
25. septembra 2011 o 15,00
2. októbra 2011 o 14,30
9. októbra 2011 o 14,30
16. októbra 2011 o 14,00
23. októbra 2011 o 14,00
30. októbra 2011 o 14,00

Tabu¾ka po 5. kole súaže
poradie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

mužstvo
Jasenie
Hronec
Mýto pod Ïumbierom
Osrblie
He¾pa
Staré Hory
PODKONICE
Poniky
Harmanec
Èierny Balog
Braväcovo
Luèatín
Dolná Lehota
Baláže

body
13
12
11
10
7
7
7
6
6
6
6
4
3
2

-jk-
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PODKONICKÝ Spravodaj

FARSKÉ OZNAMY
19. 9. 2011 - 25. 9. 2011

12. 9. 2011 - 18. 9. 2011

12.9.

19.9.

18.30 - Sv Ondreja a spoloèníkov, muè.

18.30 - Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa
13.9.

+ Emília a Martin Šajban
18.30 - Povýšenie svätého kríža

14.9.

+ Ivan Slobodník
9.00 - Sedembolestnej Panny Márie

15.9.

16.9.

17.9.

18.9.

+ ¼ubica Oèenášová (2. výr.)
18.30 - Sv. Kornélia a Cypriána
+ rodièia Margita a Jozef Patráš
a syn František (40. výr.)
7.30 - féria
Poïakovanie za dospelos
a prosba o Božiu pomoc
25. NEDE¼A V CEZROÈNOM OBDOBÍ
9.00
Za všetkých farníkov

20.9.

+ Jozef Kostúr (9. výr.)

18.30 - Sv. Matúša, apoštola a evanjel.
Poïakovanie a prosba o Božiu pomoc
pre rodinu Turèanovú
21.9.
18.30 - féria
Poïakovanie za 70 rokov života
a prosba o Božiu pomoc
22.9.
18.30 - Sv. Pia z Pietrelèiny, kòaza
23.9.

+ František Flaška
7.30 - féria

24.9.

+ rodièia Veronika a Viliam Flaška

26. NEDE¼A V CEZROÈNOM OBDOBÍ
9.00
Za všetkých farníkov
25.9.

26. 9. 2011 - 2. 10. 2011

Posolstvo Panny Márie
Krá¾ovnej pokoja

26.9.

18.30 - Sv. Vincenta de Paul, kòaza
27.9.

28.9.

+ Emília a Františk Šípka
18.30 - féria
Za zdravie a Božiu pomoc
pre rodinu Patrášovú
18.30 - Sv. Michala, Gabriela a Rafaela

29.9.

Poïakovanie a prosba o Božiu pomoc
18.30 - Sv. Hieronyma, kòaza

30.9.

+ Anna a Martin Ivaniè (15. výr.)
7.30 - Sv. Terézie z Lisieux, panny

1.10.

Na úmysel

27. NEDE¼A V CEZROÈNOM OBDOBÍ
9.00
Za všetkých farníkov
2.10.

„Drahé deti! Ja som vám celým srdcom i
dušou plnou viery a lásky k nebeskému
Otcovi darovala a znovu dávam svojho
Syna. Môj Syn vám, národy celého sveta,
dal pozna jediného pravého Boha a Jeho
lásku. Vedie vás cestou pravdy a robí vás
bratmi a sestrami. Preto, deti moje,
neblúïte, nezatvárajte srdce pred tou
pravdou, nádejou a láskou. Všetko okolo
vás je pominute¾né a všetko sa rozpadá, iba
Božia sláva ostáva. Preto sa zrieknite
všetkého, èo vás vzïa¾uje od Pána. Iba
Jemu sa klaòajte, pretože On je jediný
pravý Boh. Ja som s vami a zostanem pri
vás. Zvláš sa modlím za pastierov, aby boli
dôstojnými predstavite¾mi môjho Syna a
aby vás s láskou viedli cestou pravdy.
Ïakujem vám!“
(Medžugorie, 2. september 2011)

Jozef Kuneš, farár

PODKONICKÝ
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