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MILÍ SPOLUOBÈANIA,

v lete sa v našej dedine udialo ve¾a nových udalostí. Pristavím sa najskôr pri negatívnych. Už po 
nieko¾ký krát aj z tohto miesta musím upozorni� na problém túlajúcich sa psov po našej obci. V 
posledných dòoch sa v médiách pretriasajú prípady útokov psov na ¾udí. Neviem, èi niektorí 
nezodpovední majitelia psíkov túžia by� v televízii alebo v bulvárnych novinách v tejto súvislosti, 
pretože niektoré psy sa pravidelne preháòajú po obci. Obec pristúpi ku odchytom túlavých psov a 
ich umiestneniu do útulkov. Pri vyzdvihnutí psa bude musie� majite¾ uhradi� náklady na odchyt (45,- 
€) a pobyt v útulku(11,- €/ deò).

Taktiež znovu musím upozorni� na problém devastovania verejných priestranstiev, èi 
drobných priestupkov ( krádeže dreva, vandalizmus, ... ) Verím, že sme nato¾ko odvážni, že keï 
budeme vidie� takéto konanie, zasiahneme alebo upozorníme kompetentných, aby sme mohli 
rieši� takéto prípady.

A teraz pozitívne veci. 
Pred prázdninami sme sa zúèastnili na krásnom koncerte v Slovenskom rozhlase, ktorý bol 

venovaný jubilujúcim Prof. Pavlovi Tonkovièovi (105 nedožitých rokov), Dr. Ondrejovi Demovi a p. 
Tkáèikovi, bardom rozhlasovej ¾udovej hudby. Pán Demo pripravuje vydanie knižky o našom 
rodákovi a jeho dlhoroènom rozhlasovom  spolupracovníkovi Pavlovi Tonkovièovi. Verím, že 
uvedená knižka bude k dispozícii už v máji budúceho roku na našich Tonkovièových folklórnych 
slávnostiach.

Tiež som rád, že o dianie v našej obci sa intenzívne zaujímajú rodáci, ktorí sú v rôznych kútoch 
sveta, za všetkých spomeniem p. Emila Flašku, ktorý nám dodal vzácnu dokumentáciu, ktorú 
zaradíme do evidencie pamätihodností našej obce.

O rôznych podujatiach informujeme vo vnútri èísla a som rád, že ¾udia si dokážu spríjemni� život 
a dianie v obci. Znovu malo výborný ohlas úèinkovanie našich dubiòákov na Kaliští, èi 
vystúpenie folkloristov na Balážoch. Chcem všetkým organizátorom a zainteresovaným 
poïakova� za prezentáciu šikovnosti a dobrej vôle nás, Podkonièanov. 

Ing. Michal Kukuèka, starosta obce

www.podkonice.sk
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1) UZNESENIE ÈÍSLO 35 Z 15. ZASADNUTIA OZ V PODKONICIACH, 
    KONANÉHO DÒA 16. AUGUSTA 2012

OBECNÉ ZASTUPITE¼STVO:

VZALO NA VEDOMIE:

1. 

4. diskusné príspevky poslancov

SCHVÁLILO:

NESCHVÁLILO:

DOPORUÈILO:

Ing. Michal Kukuèka

starosta obce

kontrolu predchádzajúceho uznesenia

2. informáciu o èerpaní rozpoètu k 30.6.2012

3. informáciu o rozpoètových opatreniach po l. polroku 2012

1. plán èinnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2012 

2. rozpoètové opatrenia na II. polrok 2012

3. predåženie nájomných zmlúv v bytoch ZŠ do 31.7.2013

4. harmonogram zasadnutí OZ na II. polrok 2012

5. zmluvu so spoloènos�ou Open Door International s.r.o., Ša¾a na výsadbu

    drevín a nákup èistiaceho vozidla

1. žiados� Ing. Juraja Valenta o zámenu pozemkov 

2. žiados� Ing. Petra Štibraného o odkúpenie pozemku za bytovkou

1. starostovi obce rokova� s Ing. Jurajom Valentom o možnosti odpredaja èasti
    obecného pozemku o výmere 9 m2 za cenu 5,- € / m2

pomer
hlasov:

V Podkoniciach, 17.8.2012

6:0:0

OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE

6:0:0

5:1:0

6:0:0

4:1:1

0:6:0

0:5:1
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OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE

2) KNIHA: OFÚKANÉ RECEPTY STARÝCH MATERÍ Z KALIŠ�A, PODKONÍC A OKOLIA....

Oznamujeme obèanom, že na obecnom úrade je k dispozícii kniha autorky Márie Èemanovej, 
rod. Mojžišovej - Ofúkané recepty starých materí z Kališ�a, Podkoníc a okolia.... 

Druhé doplnené vydanie si môžete zakúpi� za 3,50 € za kus.

3) KONTAJNER NA OBNOSENÉ ŠATSTVO

V priestoroch pri obecnom úrade je umiestnený kontajner na obnosené šatstvo, obuv, hraèky. 
Kontajner nám darovala charitatívna organizácia a bude ho vybera� pravidelne každé dva týždne. 
Nepotrebné veci môžete vhadzova� dovnútra v igelitovej taške alebo v menšom vreci, pretože otvor 
na vhadzovanie nie je ve¾ký.

-mk-

September 2012

VIETE, ŽE ...

PLASTIKY SV. HUBERTA NA ODDYCHOVÝCH MIESTACH

Z iniciatívy nášho po¾ovného združenia Vysoká nám v okolí obce pribudli dve krásne 
oddychové miesta, pod Šimúnovou a medzi Konicami. Nájdete tam lavièky, kde si môžete posedie� 
a odpoèinú� poèas prechádzok v našom chotári. Obe miesta posvätil náš pán farár Jozef Kuneš a 
sú na nich plastiky sv. Huberta, ktorý je patrónom po¾ovníkov. 

Chráòme si tieto miesta, aby nám a našim budúcim generáciám mohli slúži� mnohé a mnohé 
roky a mohli sme tam naèerpa� fyzické, psychické i duchovné sily. 

-mk-

ZMENA V REDAKÈNOM TÍME

V našom redakènom tíme nastala zmena. Ïakujeme za doterajšiu prácu Ing. Katke Hošalovej a 
zároveò vítame nového èlena Ing. Michala Vrába, ktorému prajeme ve¾a tvorivého elánu.

Radi medzi sebou privítame ïalších nových èlenov a prispievate¾ov.

Z REDAKCIE

-vt-
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DUCHOVNÉ OKIENKO

SEMIENKO

Jednému chlapcovi sa zdalo, že sa ocitol vo ve¾kom obchode. Za pultom ako predavaè stál 
anjel.

"Èo tu predávate?" opýtal sa chlapec.
"Všetko, èo si praješ," odpovedal krátko anjel.
Chlapec zaèal vypoèítava� svoje priania. "Prial by som si, aby skonèili všetky vojny na svete, 

aby bola všade spravodlivos�, aby sme boli znášanliví a ve¾kodušní k cudzincom, aby bolo v 
rodinách viac lásky, aby sme boli všetci múdri a vzdelaní, aby mali všetci prácu, aby sme v Cirkvi 
mali k sebe bližšie a...

Anjel ho prerušil: "Je mi ¾úto, chlapèe. Ty si ma zle pochopil. My nepredávame plody, my 
predávame len semienka."

Aj nový školský rok ponúka opä� bohatú sejbu rozvíjania schopností a talentov najmä pre 
školopovinných. Všetkým študentom a žiakom prajem dostatok chuti a sily pri rozvíjaní svojich vlôh, 
intelektu, vôle a duchovnej krásy a myslím, že aj my dospeláci môžeme ešte niektoré semienka 
rozvíja� až do úrovne silných èností.

S prianím všetkého dobrého od Pána ostáva Jozef Kuneš, váš kòaz.

VAŠE PRÍSPEVKY.

SPOMIENKA

Tak, ako tíško žili, tak tíško odišli.
28.augusta 2012 uplynul rok zármutku, èo nás navždy opustil milovaný otecko, starý a prastarý 

otec Vladimír Oèenáš a 8. októbra 2012 uplynie rok zármutku, èo nás navždy opustila milovaná 
mamièka, stará a prastará mama Anna Oèenášová. Do konca nášho života nám bude chýba� ich 
ve¾ká láska a nekoneèná dobrota. Už len svieèku na ich hrob z lásky môžeme da�, a modlitbu s 
boles�ou v srdci tíško odrieka�, aby sme im vyprosili blažený pokoj v Božom náruèí.

Dcéry s rodinami

SPOLOCENSKÁ KRONIKA

70. rokov

Ladislav Slobodník (è.d. 270)

60. rokov

Martin Vráb (è.d. 328)

Ema Viktória Šujanský (è.d. 366)
Terézia Kostúrová (è.d. 326)
Michal Donoval (è.d. 331)

NARODENÉ
DETI

Michal Barla & Andrea Pav¾áková - Podkonice 30.6.2012
UZAVRELI

MANŽELSTVO



PODUJATIA

DOBRUO PODKONICKÔ

Myslíte si, že viete vari� dobrý guláš? My áno, preto sme ako organizaèný tím pripravili akciu, 
kde si mohli Podkonièania odmera� svoje sily èi varešky vo varení gulášu. 

V slneènú sobotu 25.augusta 2012 sme na našich krásnych Plešiach vytvorili DOBRUO 
PODKONICKÔ - 0.tý roèník medzinárodnej sú�aže vo varení gulášu. Vïaka pomoci Maroša Lalíka 
- Krèma na Hrbe, Andreja Ulbrika - Chata Pleše, Obecného úradu Podkonice, nás organizátorov - 
Výkup surovín a Gula Media sme privítali devä� sú�ažných družstiev. Schell - vedúci tímu Andrej 
Ulbrik, Aprilia - vedúci tímu Roman Krystoò, Pa¾ovci - vedúci tímu Pavol Vráb, Dubiny - vedúci Miloš 
Turèan st., Farma B+B - Miro Budaj, SRO - Peter Slobodník, Paštikári z Hrbu - Maroš Lalík, 
Podkonický kotlík - Aleš Barla ako vedúci a Štamgasti s vedúcim Martinom Burianom. Guláš na 
devä� spôsobov sa pripravoval z hovädzieho, bravèového, jelenieho, baranieho èi medvedieho 
mäsa za neustáleho doh¾adu porotcov v zložení - Marian Majerík (predseda poroty), Tomáš Turèan, 
Ladislav Slobodník, Michal Kukuèka. Atmosféru dotvárali jednotlivé stánky sú�ažiacich, ktorí si dali 
záleža� aj na výzdobe svojich "kuchýò". Poèas sú�aže nám hlad zahnali Dubiòáci bryndzovými 
haluškami. Každý sú�ažný tím si odniesol ïakovný diplom za úèas�. Porota po �ažkej porade 
udelila tretie miesto tímu SRO s hovädzím gulášom, ktorí dostali �apšu. Strieborné miesto spolu s 
malým kotlíkom si odniesol tím Dubiny. Putovná vareška od majstra debnára Ladislava Slobodníka 
spolu s ve¾kým kotlíkom patrila tímu B+B, ktoré nám pripravilo baraní guláš. Diváci si v závere 
pochutnávali gulášom z každého kotlíka. 

Teší nás, že Dobruo Podkonickô pritiahlo našich Podkonièanov zasú�aži� si, èi len okoštova� 
dobroty z kuchyne každého tímu. Tešíme sa na budúci prvý roèník. 

Organizaèný tím (Michal Vráb a Tomáš Turèan)

Spravodaj  ODKONICKÝPSeptember 20125
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INTERVIEW S MONS. MGR. JOZEFOM HRTÚSOM

Iste majú mnohí z nás v živej pamäti apríl roku 1982, kedy naša farnos� privítala nového 
mladého kòaza Jozefa Hrtúsa, ktorý prebudil a rozvinul duchovný a náboženský život v našej 
farnosti. Odvtedy uplynulo 30 rokov, ale stopy jeho pôsobenia u nás sú stále prítomné. Pri tejto 
príležitosti sme vdp. Jozefa Hrtúsa oslovili a poprosili o rozhovor, v ktorom si radi zaspomíname na 
èasy jeho osemroèného pôsobenia v Podkoniciach a dozvieme sa viac o jeho živote po tom, ako 
našu farnos� opustil.

Kam viedli Vaše kroky po odchode z Podkoníc?
Novozvolený, teraz už zosnulý pán biskup Mons. Rudolf 

Baláž, ma poslal v roku 1990 do farnosti Brezno, kde som pôsobil 
dva a pol roka. Potom som bol na Biskupskom úrade v Banskej 
Bystrici a potom opä� v Brezne.

Kde teraz pôsobíte?
Po úprave diecéz sa Brezno dostalo do Rožòavskej diecézy. 

Pán biskup nám dal možnos� vybra� si nové pôsobiská a tak 
šestnás� kòazov breznianskeho dekanátu odišlo. Ja som poprosil 
žilinského pána biskupa o nejaké miesto a on ma ustanovil od 
októbra 2010 do farnosti Lutiše.  

Spomínate si niekedy na èas strávený v našej farnosti, na èo radi spomínate?
Jaj, to ste ma rozosmiali! Ako by som mohol nespomína�. Veï prvá farnos� je ako prvá láska! 

Teraz keï som sa ocitol v podobnej farnosti ako boli Podkonice, ak nepoviem, že spomínam stále, 
tak denne iste. 

A na èo najviac spomínam? Na starých farníkov, ktorí už nie sú medzi nami, ako som s nimi 
opravoval faru, na tých, èo som zaopatroval sviatos�ami chorých, na šport (futbal, lyžovaèky, 
cyklistiku a samozrejme turistiku), na miništrantov, mládež (zbor a stretká), deti... Ach, to by som 
mohol napísa� celý román...

Je rozdiel vo vytváraní spoloèenstva veriacich na dedine oproti mestu?
Samozrejme. Na dedine som bol viac s farníkmi (v obchode, na pošte, pri kosení, brigádach, na 

ulici, rozhovoroch po sv. omši, pri návštevách, futbale...). V meste toto chýba. Tam som viac 
využíval farské štruktúry ako je napríklad farská rada, jej sekcie. Tak som sa stretával s lektormi, 
èlenmi charitatívnej sekcie, mládežou, ekonomickou radou, týždenne som mal prednášky z 
duchovného života... Spolupracoval som s pánmi kaplánmi (mal som troch). Takže to bola viac 
pozícia manažéra. To nehovorím o biskupskom úrade, kde som zastrešoval ekonomické, právne, 
hospodárske, personálne oddelenie a množstvo iných diecéznych inštitúcii. Ale to bolo o inom! 

Ako vnímate nároènos� formovania dnešnej mládeže oproti mládeži 80. rokov minulého 
storoèia, keï ste pôsobili u nás?

Možno vás prekvapím, ale nevidím v tom nejaký podstatný rozdiel. Ako som spomínal, som v 
podobnej farnosti ako pred 30 rokmi v Podkoniciach. Aj tu vediem športový krúžok, ktorý je dos� 
navštevovaný. „Moji“ futbalisti teraz na turnaji medzi dvanástimi mužstvami skonèili tretí. Aj tu 
máme ve¾mi málo chlapcov. Robíme cyklotúry. Keby som bol mladý ako v Podkoniciach, tak by to 
bolo asi presne tak aj tu.

ROZHOVOR S ...
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Venujete sa stále nejakému športu?
Ale, áno! Trochu skialpinizmu (èomu sa najviac teší môj vlèiak), cyklistike, tenisu. Troška s 

de�mi hrám hokej, vediem spomínaný športový krúžok... A tiež som obèas drevorubaè, záhradník, 
murár... Ale to asi nie je šport . 

Aký odkaz alebo povzbudenie pošlete nám, Vašim bývalým farníkom ?
Nuž, ak som ich nepovzbudil za osem rokov pôsobenia v Podkoniciach, tak teraz �ažko! Ale 

vážne, som skôr v pozícii, že by som ja potreboval povzbudenie ako povzbudzoval! Preèo? Lebo 
poèúvam, že chodí menej ¾udí do kostola ako pred dvadsiatimi rokmi. A to ma zarmucuje! Pán Ježiš 
povedal: "Po ovocí ich poznáte." Ja som tam asi zle sial. Teraz by vlastne malo by� vidie� ovocie 
môjho pôsobenia. Aké je?!

Takže mòa povzbudí, ak sa èo len jeden èitate¾ rozhodne by� angažovaným farníkom. Tomu 
gratulujem a všetkých úprimne a zo srdca pozdravujem.   

V mene redakcie spravodaja a všetkých Podkonièanov srdeène ïakujem za rozhovor pánovi 
farárovi Hrtúsovi a spoloène mu želáme pevné zdravie, ve¾a síl a darov Ducha Svätého v jeho 
pastoraènej èinnosti a pri šírení evanjelia všade tam, kde povedú jeho kroky.  

Vladimíra Turèanová

ROZHOVOR S ...
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Je plná trieda blondínok a uèite¾ka im hovorí:
- Vy ste tak hlúpe, že z vás 80% prepadne.
Jedna blondínka sa ozve a hovorí:
- Hahaha, to¾ko nás tu ani nie je.

Blondínka v autoškole:
- Vèera som prešla inštruktorovi cez rozum.
- Ako?
- Pravým zadným kolesom.

Idú brunetka a blondína vý�ahom a naraz sa zaseknú. Bláznivá blondína hneï zaène krièa�:
"Pomóóóc".
Brunetka ju zastaví a vraví: "Si blbá, musíme krièa� spolu".
A blondína na to: "Spoluuuuuuuu"!

Blondínka s brunetkou kráèajú púš�ou, keï sa pri nich zjaví lev. Brunetka mu duchaprítomne 
hodí do oèí piesok a krièí na blondínu:
"Rýchlo, rýchlo, utekaj!"
A blondínka odpovie:
"Ty si utekaj! Ja som mu ten piesok do oèí nehodila."

Stretnú sa dve blondínky a jedna vraví druhej:
- Ak uhádneš, ko¾ko mám lakov, dám ti obidva.
A druhá na to:
- Neviem. Tri?

Preèo má blondínka na topánkach napísané NP?
- Najprv prsty.

Chlapík letí na zájazd nízkonákladovými aerolíniami. Letuška sa ho pýta:
- Chceli by ste veèeru?
- A aký máte vyber?
- Áno alebo nie.

Hovorí otec synovi:
- Na vojne sme mali taký kanón, že sme ho èistili dva týždne.
- To bol taký ve¾ký?
- Nie, my sme boli takí leniví.

Policajt zastaví blondínu na ulici a hovorí:
"Sleèna, váš pes nemá košík."
"Ale my nejdeme nakupova�."
"Prepáète, to som nevedel."

Vráti sa muž domov a vidí svoju ženu blondínku, ako prikladá na stenu mokré uteráky a pýta sa:
- Preèo namáèaš tú stenu?
- Ale, doktor mi odporuèil, aby som dávala studené obklady na miesto, kde som sa udrela.

OKIENKO HUMORU

-kj-
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ŠPORT

FUTBALOVÉ DERBY: VÝCHOD VS. ZÁPAD

Futbalový klub zorganizoval v sobotu 29. júla 2012 tradièné futbalové derby medzi hráèmi 
východu a západu, teda ¾avého a pravého brehu nášho potoka. Vo ve¾mi žièlivej futbalovej 
atmosfére sa predviedli starší hráèi, stredná generácia i mlaï. Zápas mal výbornú futbalovú 
úroveò, škoda, že padli len dva góly, po jednom na každej strane. A keïže sa toto derby nikdy 
nemôže skonèi� remízou, tak museli prís� na rad penalty. V nich boli š�astnejší východniari a tak 
odplatili západniarom prehru z vlaòajška.

LETNÝ NOHEJBALOVÝ TURNAJ

V sobotu 11. augusta 2012 sa uskutoènil ïalší roèník letného nohejbalového turnaja. Novinkou 
bolo, že sa nehralo na antuke, ale na tráve na futbalovom ihrisku. Osem trojèlenných družstiev 
malo teda trochu nároènejšie podmienky, ale nohejbalisti predviedli výborné výkony. 

Po ve¾mi vyrovnaných zápasoch a tesných výsledkoch sa do finále prebojovalo M&M&M a 
ví�azom sa stal tím „Šnúrky“ v zložení Jaroslav Chaban, Vlado Lamper, Ján Pav¾ák. 

September 2012

-mk-
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17.9.

18.9.

19.9.

20.9.

21.9.

22.9.

23.9.

25. NEDE¼A V CEZROÈNOM OBDOBÍ

17. 9. 2012 - 23. 9. 2012

18.30 - féria

+ Ondrej a príbuzní

24.9.

25.9.

26.9.

27.9.

28.9.

29.9.

30.9.

26. NEDE¼A V CEZROÈNOM OBDOBÍ

24. 9. 2012 - 30. 9. 2012

18.30 - féria

18.30 - Sv. Kozmu a Damiána, muè.

18.30 - Sv. Januára, biskupa a muèeníka

+ Zlatica a Jozef Beòa

18.30 - Sv. Václava, muèeníka

18.30 - Sv. Vincenta de Paul, kòaza

+ manžel Ján Jamrich a syn Ján

+ rodièia Helena a Valentín Ivaniè

7.30 - Sv. Michala, Gabriela a Rafaela

+ rodièia Margita a Jozef Turèan
a syn Stanislav

Na úmysel

7.30 - Panny Márie v sobotu

18.30 - Sv. Ondreja K. Taegona a spol.

Za zdravie a Božiu pomoc
pre rodinu Patrášovú

18.30 - Sv. Matúša, apoštola

+ Boris, František, Júlia a Ján Bobák

9.00
Za všetkých farníkov

FARSKÉ  OZNAMY

10. 9. 2012 - 16. 9. 2012

10.9.

11.9.

12.9.

13.9.

14.9.

15.9.

16.9.

18.30 - Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa

18.30 - Povýšenie svätého kríža

+ rodièia Ema a Štefan Ivaniè 

24. NEDE¼A V CEZROÈNOM OBDOBÍ

+ z rodiny Pospíšilovej

9.00 - Sedembolestnej Panny Márie

18.30 - Najsvät. mena Panny Márie

Prosba za zdravie a Božiu pomoc
pre rodiny Petra a Matúša

18.30 - féria

+ Irena a Pavol Kostúr a synovia

+ rodièia Anna a Viliam Valent a synovia

9.00
Za všetkých farníkov 

Jozef Kuneš, farár

Spravodaj  ODKONICKÝP Spravodaj  ODKONICKÝP

9.00
Za všetkých farníkov

Poïakovanie za Božie požehnanie
pri 50. výroèí manželstva Barlovcov

+ rodièia Anna a Martin Ivaniè
a súrodenci

EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA - Každý štvrtok po sv. omši

September 2012

Posolstvo Panny Márie
Krá¾ovnej pokoja

(Medžugorie, 2. september 2012)

„Drahé deti! Kým na vás h¾adia moje oèi, 
moja duša h¾adá duše, s ktorými chce by� jedno 
– duše, ktoré pochopili dôležitos� modlitby za 
tie moje deti, ktoré nespoznali lásku 
Nebeského Otca. Volám vás, pretože vás 
potrebujem. Prijmite poslanie a nebojte sa, 
posilním vás. Naplním vás svojimi milos�ami. 
Svojou láskou vás ochránim od zlého ducha. 
Budem s vami. Svojou prítomnos�ou vás 
budem potešova� v �ažkých chví¾ach. Ïakujem 
za vaše otvorené srdcia. Modlite sa za kòazov. 
Proste, aby jednota medzi mojím Synom a nimi 
bola stále pevnejšia, aby boli jedno.

Ïakujem vám.“
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