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MILÍ SPOLUOBÈANIA,
 

V nede¾u na Jána sme boli svedkami toho, že keï sa spojí dokopy pár hláv, šikovných rúk  a pridá sa 
obrovská dávka chuti a chcenia, môže sa podari� ve¾ká a pekná vec. A takou veru boli Rozprávkové hry 
na našom školskom dvore. Chcem sa poïakova� sponzorom, úèinkujúcim a celému organizaènému 
štábu, že pripravili nezabudnute¾nú akciu pre naše  deti a rodièov. Mladí i starší ochotne obetovali svoj 
èas, peniaze èi pohodlie. Naozaj ve¾ké Pán Boh zapla� všetkým. Tou najkrajšou odmenou  bol isto poh¾ad 
na š�astné tvárièky našich detièiek, pre ktoré sme to urobili. Aj v ich mene ÏAKUJEME.

Ïalšie postrehy sa týkajú našej mládeže. Som rád, že sa èas� dievèeniec zaktivizovala, èoho 
výsledkom je, že na hasièských sú�ažiach našu obec reprezentuje aj družstvo dorasteniek, èo je ve¾mi 
dobré. Z iného súdka sú opätovné prejavy „šikovných“ mládežníkov. Výsledkom sú zlomené dosky na 
detskej preliezke, poškodené zámky tenisových kurtov, alebo zdevastované lavièky. Milá mládež, 
nenièíte moje, futbalové alebo bufetárove, nièíte naše a teda aj svoje. Dúfam, že to pochopíte a 
rozumnejší z vás ukontrolujú rovesníkov, aby sa podobné veci neopakovali.

Prajem  vám všetkým, aby ste si poèas dovoleniek èi prázdnin dobre oddýchli, dobili batérie, aby ste 
sa s novou silou a chu�ou vrátili ku každodenným povinnostiam. 

Ing. Michal Kukuèka, starosta obce

A AK SA NEÈAKANE ZMENÍ SITUÁCIA?

„Èo by ste ako prvé zachraòovali v prípade neèakanej pohromy?“ Túto otázku položil ktosi z priate¾ov, 
ktorí sa spolu s manželkami a de�mi zišli okolo stola u jedného z nich, aby oslávili koniec školského roka. 
Otázka vyvolala živú diskusiu.

„Vkladnú knižku,“ povedal jeden.
„Cenné predmety,“ povedal iný.
„Deti,“ rozhodne povedal ïalší.
Všetci s ním súhlasili: v prípade neèakanej katastrofy by na prvom mieste mysleli na deti. Zrazu v 

kuchyni vyletela pokrievka z tlakového hrnca a do izby sa vovalila para. O nieko¾ko sekúnd boli všetci 
vonku a nechali za sebou poprevracané stolièky a poháriky; všetci okrem detí, ktoré zabudli v dome a 
ktoré sa ïalej hrali v susednej izbe.

Mnoho ¾udí verí tomu, èomu chce veri� a najmä, ak sa jedná o obraz o sebe samom alebo o svojom 
vlastnom die�ati, ktoré  chtiac nechtiac  je jeho zrkadlom. Každá zmena zaužívaného rytmu života zneistí 
nauèené správanie a poodhalí pravdivý obraz o ¾udskej osobe.

Aj prázdniny sú zmenou životného rytmu a hoci plánovanou, predsa môžu prinies� rôzne 
prekvapenia.

Èo najviac tých pozitívnych Vám praje        

www.podkonice.sk
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Jozef Kuneš, váš kòaz
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ZBER PAPIERA

Základná škola s materskou školou Podkonice ïakuje všetkým obèanom obce, ktorí sa 
zúèastnili zberu papiera.

HURÁ PRÁZDNINY!

Takto  zajasal nejeden žiak, keï sa dòa 29. júna zatvorili brány školy a školáci zaèali trávi� 
vytúžené letné prázdniny.

My sme si so žiakmi priblížili prázdninovú atmosféru už dòa 27. júna, keï sme absolvovali 
koncoroèný školský výlet.

Najskôr sme sa schladili v BYSTRIANSKEJ JASKYNI, neskôr žiaci ukázali svoju silu a 
obratnos� v lanovom parku na TÁLOCH v Tarzánii. Niektoré deti nevyèerpalo ani dvojhodinové 
lezenie a o chví¾u hrali futbal s pánom farárom Jozefom Kunešom a s pani uèite¾kou Zuzkou 
Dobríkovou na mäkuèkom zelenom trávniku poniže hotela Partizán. Zapáèilo sa nám jazierko so 
pstruhmi pri Tálskej bašte a samozrejme aj prírodné kúpalisko a hranie golfu na minigolfovom 
ihrisku. Pri spiatoènej ceste sme sa zastavili vo Valaskej pri jazierku s labu�ami. V jaskyni sme sa 
dozvedeli, že práve do tohto jazierka vyviera potôèik teèúci v håbke pod jaskyòou.

A AKÝ BOL NÁŠ ŠKOLSKÝ ROK 2011/2012 ?

Podkonická škola rodinného typu umožòuje dostatoèný individuálny prístup ku všetkým žiakom 
vo vzdelávaní i vo výchove. Veï sme ako jedna rodina. Každého žiaka ve¾mi dobre poznáme, 
poznáme ich povahové vlastnosti, vieme v èom sú ich kvality, kde naopak treba prida�.

A výsledky sa dostavili. Sme radi, že v ZŠ nie je ani jeden neprospievajúci èi slaboprospievajúci 
žiak. Naopak tri žiaèky sú èisté jednotkárky. Na splnenie výchovno-vzdelávacích cie¾ov je vždy 
potrebná vzájomná spolupráca a porozumenie uèite¾ - žiak- rodiè. Touto cestou chcem poïakova� 
rodièom, pretože vedú svoje deti k zodpovednej príprave na vyuèovanie a k zodpovednému 
prístupu ku škole.

Základná škola poskytuje výchovu mravnú - rozvoj emocionálnej inteligencie, estetickú, 
pracovnú, dopravnú, environmentálnu, telesnú, zdravotnú. Tieto témy sú zaèlenené do výchovno-
vyuèovacieho procesu v škole na vyuèovacích hodinách, do èinnosti školského klubu, do  ...

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Júl & August 2012
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SPOLOCENSKÁ KRONIKA

70. rokov

Anna Barlová (è.d. 142)

50. rokov

Dalibor Oèenáš (è.d. 160)

80. rokov

Ivan Kostúr (è.d. 287)
   Gabriela Flašková (è.d. 241)

55. rokov

Ivan Budaj (è.d. 252)
   Milan Bodzík (è.d. 261)

60. rokov

Mária Gregorèoková (è.d. 273)
   Elena Ulbríková (è.d. 257)
      Jozef Slobodník (è.d. 77)

65. rokov

Mária Kostúrová (è.d. 215)
   Pavol Kukuèka (è.d. 183)
      Jozef Šípka (è.d. 58)
         Mária Gregorová (è.d. 315)
            Anna Mojžišová (è.d. 134)

krúžkovej èinnosti, do mimovyuèovacích a mimoškolských aktivít, ktorých bolo neúrekom. S 
aktivitami sa spája zážitkové uèenie. 

V tomto školskom roku sme sa ve¾a venovali aj literárno-dramatickej výchove a to pasívne, 
navštívili sme tri divadelné predstavenia, muzikál Ferdo mravec a aktívnym spôsobom, žiaci 
nacvièili a prezentovali nieko¾ko kultúrnych programamov - pre jubilantov, pre Mikuláša, vianoèný 
program, koledovanie, program ku dòu matiek a rodiny. Žiaci tým nadobúdajú kladný vz�ah k 
literatúre, majú možnos� vcíti� sa do textu, prejavi� sa pohybom. Môžu sa zahra� na niekoho, èo 
obohacuje ich estetické i emocionálne cítenie, empatiu, rozvíja ich tvorivos� a zdokona¾uje sa ich 
reèová kultúra. Práve na rozvoj reèovej kultúry a èitate¾skej gramotnosti sa vo výchovno-
vyuèovacom procese kladie ve¾ký dôraz.

Naše prváèky krásne èítajú. Základnú školu reprezentovala prváèka Barborka Hrušková v 
sú�aži ¼upèiansky èitárik. V kategórii prvákov získala prvé miesto a tak porazila žiakov zo šiestich 
okolitých škôl.

Základná škola sa hrdí titulom Zdravá škola. V rámci školského klubu sme realizovali 
pravidelné vychádzky do prírody aj s poznávaním a zbieraním lieèivých rastlín a plodov. Tak si deti 
pochutnávali na šípkovom, lipovom, žih¾avovom èaji, pili bazový sirup.

Myslím, že nielen týmto sa líšime od mestských škôl. Ktoráže iná škola poskytne žiakom v 
zimnom období bežkovanie so školskou výstrojou? V ktorej inej škole majú žiaci možnos� vozi� sa 
na koníkoch priamo v areáli školy? Sme síce poètom žiakov malá škola, ale sme ako jedna rodina v 
ktorej budujeme pohodu, lásku, pocit bezpeèia, rados� v srdci. Dúfame a želáme si, aby sa naša 
rodina v ïalších rokoch rozrástla.

riadite¾ka ZŠ s MŠ Podkonice
Mgr. Dagmar Demianová

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Júl & August 2012
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ROZPRÁVKOVÉ HRY

Nede¾né popoludnie 24. júna sa nieslo v znamení hier. Ich protagonistami boli rozprávkové 
postavy, ktoré zaviedli deti do sveta známych rozprávok. Zároveò pri každej rozprávke deti mohli 
vyskúša� svoje vedomosti, zasú�aži� si a odnies� si pekné zážitky a sladké odmeny.

O toto všetko sa postarali starèek, starenka a nezbedné pampúšiky, èervená èiapoèka s vlkom, 
zbojníci, vodník, popoluška s princom a ježibaba s èiernymi maèkami v perníkovej chalúpke.  
Nechýbali ani šašovia, lesné víly a krá¾ s krá¾ovnou, ktorí pri príchode na školský dvor vítali každého 
návštevníka. Všetci si mohli pochuti� na dobrom guláši a obèerstvení. 

Podujatie sa konalo pri príležitosti ukonèenia školského roka a bolo zorganizované radou školy 
pri ZŠ s MŠ v spolupráci s obecným úradom a obecným zastupite¾stvom. Ïakujeme všetkým 
de�om za úèas� a ve¾ká vïaka a uznanie patrí všetkým úèinkujúcim rozprávkovým postavám, ktoré 
si vierohodne a s nadšením pripravili program, kostýmy a venovali svoj èas pre deti a pre nás 
všetkých. 

PODUJATIA

-vt-

Júl & August 2012
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INFORMÁCIA K VYDÁVANIU DPL

V uplynulých dòoch boli vlastníci DPL vyzvaní  doporuèeným listom na prevzatie listinných 
DPL, ktoré si môžu prís� prevzia� do kancelárie Po¾nohospodárskeho družstva v Podkoniciach v 
lehote od 11.7.2012 do 11.9.2012 v pracovných dòoch v èase od 8.00 hod. do 14.00 hod. 

Postup pri vydávaní DPL 

Osoba poverená odovzdávaním DPL skontroluje pod¾a zoznamu vlastníkov (CDCP) osobné 
údaje vlastníka DPL.
Splnomocnený zástupca predloží plnomocenstvo s úradne overeným podpisom splnomocnite¾a. 
Pokia¾ nie je úradne overený podpis splnomocnite¾a na plnomocenstve nemôže sa tejto osobe 
vyda� DPL. 

Dediè, ktorý sa na základe právoplatne skonèeného dedièského konania stal vlastníkom DPL je 
povinný písomne požiada� emitenta  (družstvo) o vykonanie výmeny, resp. vydanie DPL na meno 
žiadate¾a. K písomnej žiadosti priloží originál alebo úradne overenú kópiu Osvedèenia o dedièstve 
s vyznaèenou právoplatnos�ou. V prípade viacerých dedièov (2 a viac) platí vyššie uvedený postup 
na každého dedièa samostatne.  Žiadate¾ovi bude vydané „nové“ DPL na meno žiadate¾a v lehote 
stanovenej na prevzatie listinných DPL. 

Zrušenie úètu v RM-S Markete

Pokia¾ máte zriadený úèet cenných papierov v RM-S  Market, o.c.p., a.s.  môžete na základe 
doruèeného plnomocenstva poveri�  Po¾nohospodárske družstvo v Podkoniciach, aby vám úèet 
zrušil. Zrušením úètu sa vyhnete ïalšiemu plateniu poplatkov za vedenie tohto úètu.  
Plnomocenstvo s úradne overeným podpisom nám odovzdáte pri prevzatí listinných DPL, t.j. v 
termíne od 11.7.2012 do 11.9.2012.  

Mgr. Katarína Kostúrová

Hovorí sa, že èas sú peniaze. No predsa len existuje èas, ktorý peniaze nevyvážia a tento èas 

prichádza spolu s prázdninami. Èas detí na zmysluplné hry a oddych, èas rodièov na svoje deti a 

šanca preniknú� do sveta svojich potomkov. Využime prázdninový èas na rozhovory s de�mi a 

upevòovanie rodinných pút a zabudnime aspoò nachví¾u na fenomén zvaný peniaze.  

Krásne a veselé prázdniny vám želá naša redakcia !

-vt-

Z REDAKCNEJ RADY

Júl & August 2012

PD
PODKONICE POLNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO

,
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Príde minister po výplate domov a zaène z vreciek vy�ahova� peniaze. Manželka mu vraví:
-"Poèúvaj, nenos už to¾ko, neviem èo s tým! Skrine plné, do pivnice sa tiež už niè nezmestí..."
-"Èo sa s�ažuješ?! Predstav si, že v niektorých rodinách pracujú obaja."

”Predstavte si, že v detstve som túžil sta� sa zbojníkom,” rozpráva poslanec v spoloènosti.
”Vy máte ale š�astie!” poznamenal ktosi. ”Málokomu sa detské sny splnia...”

Pred predajòou liehovín leží muž a okoloidúci sa ho pýta: 
"Prepáète, to ste taký opitý alebo to je reklama?"

- Vrchol opilosti nastáva, ak každú bielu myš uvidíme dvakrát.

Hovorí ožratý ekonóm:
- Ešte jedno deci investícií a je zo mòa nehnute¾nos�...

Dvaja pijani v krème:
"Ty, poèul si, že zdražela voda?"
"Fakt? Tu ho máš, došlo koneène aj na abstinentov."

Aký je rozdiel medzi neschopným golfistom a neschopným paraglidistom?
Golfista: Bum! Do kelu...
Paraglidista: Do keluuu! Bum...

Lekár pacientovi: "Musíte okamžite s pitím presta�. Vaša posledná vzorka krvi sa mi vyparila."

Rusi vynašli injekciu, ktorú keï pichnete màtvemu, ešte tri dni s ním môžete rozpráva�!
Jediný problém je v tom, že vám neodpovedá.

- Nech robím, èo robím, neviem sa odnauèi� fajèi�. 
- A skúšal si žuvaèku? 
- Skúšal, ale nepodarilo sa mi ju zapáli�.

V krème sa pán Novák na smr� opije. Jeho kamoši sa nevedia dohodnú�, kto pôjde s tou 
správou za jeho manželkou.
Nakoniec sa na to podujme pán Stacho. Zazvoní, otvorí mu pani Nováková a on: 
- Vdova Novákova? 
- Nováková áno, ale vdova nie! 
- Stavíte sa?

Príde chlapík do baru a objednáva si: 
- 3x vodku a jedno deci sódy.
Barman ho obslúži, potom chlapík vypije sódu a tie tri poldecáky naleje do decového pohára.
Barman s údivom hovorí:
- Jeeej, vy ste kúzelník ?
Zákazník vy�ahujúc preukaz odpovedá:
- Nie, Slovenská Obchodná Inšpekcia...

OKIENKO HUMORU

-kj-

Júl & August 2012
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16.7.

17.7.

18.7.

19.7.

20.7.

21.7.

22.7.

16. NEDE¼A V CEZROÈNOM OBDOBÍ

16. 7. 2012 - 22. 7. 2012

18.30 - Sv. Andreja-Svorada a Benedikta

+ Anna Kremnická

23.7.

24.7.

25.7.

26.7.

27.7.

28.7.

29.7.

17. NEDE¼A V CEZROÈNOM OBDOBÍ

23. 7. 2012 - 29. 7. 2012

18.30 - Sv. Sarbela Makhlufa, kòaza

18.30 - Sv. Jakuba, apoštola

18.30 - féria

+ Etela a František Budaj a rodièia

18.30 - Sv. Gorazda a spoloèníkov

18.30 - Sv. Joachima a Anny

+ Lýdia Budajová, 10. výroèie

+ Blažena a Matúš Stanèiak a st. rodièia

7.30 - Panny Márie v sobotu

+ Anna a Viliam Oèenáš

+ Emília Slobodníková

7.30 - Sv. Vavrinca z Brindisi

18.30 - féria

+ Mária, Júlia a st. rodièia

18.30 - Sv. Apolinára, biskupa

+ Mária Porubèanová a rodièia

9.00
Za všetkých farníkov

FARSKÉ  OZNAMY

9. 7. 2012 - 15. 7. 2012

9.7.

10.7.

11.7.

12.7.

13.7.

14.7.

15.7.

18.30 - féria

18.30 - Sv. Henricha

Poïakovanie za 80 rokov života a za Božie
požehnanie rod. Kostúrovej a Michálkovej 

15. NEDE¼A V CEZROÈNOM OBDOBÍ

+ Zoroslav Barla, 1. výroèie

7.30 - Panny Márie v sobotu

18.30 - Sv. Benedikta, opáta

+ Anton Vráb, 4. výroèie

18.30 - féria

+ Milina, 1. výr. a + z rodiny Ivanièovej

+ Anežka Kretíková, 20. výroèie

9.00
Za všetkých farníkov 

Jozef Kuneš, farár

9.00
Za všetkých farníkov

Na úmysel
(+ rodièia a príbuzní z rodiny) 

+ Emília, Irena a Ludvik Flaška a rodièia

EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA - Každý štvrtok po sv. omši

30.7.

31.7.

1.8.

2.8.

3.8.

4.8.

5.8.

18. NEDE¼A V CEZROÈNOM OBDOBÍ

30. 7. 2012 - 5. 8. 2012

18.30 - Sv. Ignáca z Loyoly, kòaza

18.30 - Sv. Alfonza Márie de‘ Liguori

18.30 - féria

18.30 - Svätého Euzébia Vercellského

+ Mária a Pavol Kostúr a deti

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodiny

7.30 - Sv. Jána Márie Vianneya, kòaza

+ Júlia a Martin Ivaniè a syn Ján

9.00
Za všetkých farníkov

Poïakovanie a prosba 
o Božie požehnanie

Poïakovanie a prosba 
o Božie požehnanie



13.8.

14.8.

15.8.

16.8.

17.8.

18.8.

19.8.

20. NEDE¼A V CEZROÈNOM OBDOBÍ

13. 8. 2012 - 19. 8. 2012

18.30 - Sv. Maximiliána Márie Kolbeho

+ Jozef Oèenáš

20.8.

21.8.

22.8.

23.8.

24.8.

25.8.

26.8.

21. NEDE¼A V CEZROÈNOM OBDOBÍ

20. 8. 2012 - 26. 8. 2012

18.30 - Svätého Pia X., pápeža

18.30 - Panny Márie Krá¾ovnej

18.30 - Nanebovzatie Panny Márie

Za všetkých farníkov

18.30 - Svätého Bartolomeja, apoštola

18.30 - Sv. Ruženy Limskej, panny

+ rodièia Anna, Jozef, dcéra a za�ovia

+ z rodiny Gregorovej

7.30 - Sv. ¼udovíta

+ Jozef Kostúr
a dcéra Marta (10. výr.)

+ Drahuška Styková
a rodièia Stykovci a Sojakovci

7.30 - Panny Márie v sobotu

18.30 - Sv. Štefana Uhorského

Poïakovanie za spoloèné roky života 

18.30 - féria

+ Helena a Ján Styk

9.00
Za všetkých farníkov

FARSKÉ  OZNAMY

6. 8. 2012 - 12. 8. 2012

6.8.

7.8.

8.8.

9.8.

10.8.

11.8.

12.8.

18.30 - Sv. Terézie Benedikty z kríža

18.30 - Sv. Vavrinca, diakona a muèeníka

+ Angela a Štefan, dcéra a syn

19. NEDE¼A V CEZROÈNOM OBDOBÍ

Na úmysel

7.30 - Sv. Kláry, panny

18.30 - Sv. Dominika, kòaza

+ Júlia a František Slobodník a rodièia

18.30 - Sv Sixta II., pápeža, a jeho spol.

Poïakovanie za zdravie 
a Božiu pomoc pre rodinu Budze¾ovú

+ Anna a Juraj Turèan

9.00
Za všetkých farníkov 

Jozef Kuneš, farár

Spravodaj  ODKONICKÝP Spravodaj  ODKONICKÝP

9.00
Za všetkých farníkov

Na úmysel

+ Mária Bittnerová

ZMENA FARSKÝCH OZNAMOV VYHRADENÁ

Júl & August 2012

27.8.

28.8.

29.8.

30.8.

31.8.

1.9.

2.9.

22. NEDE¼A V CEZROÈNOM OBDOBÍ

27. 8. 2012 - 2. 9. 2012

18.30 - Sv. Augustína, biskupa

18.30 - Muèenícka smr� sv. Jána Krstite¾a

18.30 - féria

18.30 - féria

+ Vladimír Oèenáš, 1. výr.
a manželka Anna

+ Milan, rodièia a Mária

7.30 - Panny Márie v sobotu

Za zdravie a Božiu pomoc 
pre rodinu Babjakovú a Dominovú

9.00
Za všetkých farníkov

+ z rodiny Kostúrovej, Bittnerovej
a Ivanièovej

+ Ján, Ludvig a rodièia

Oznamy pre aktuálny týždeò nájdete na www.podkonice.sk
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