
MILÍ SPOLUOBÈANIA,

uplynulý mesiac bol v našej obci plný udalostí, ktoré pomohli zvidite¾ni� našu obec, medzi nimi 

spomeniem zabíjaèku spolu s  výstavou debnárskeho majstra, sú�aže v lyžovaní a snowbordingu, 

návštevu prezidenta èi televízneho štábu. Nesmierne si cením, že medzi nami sú šikovní ¾udia, 

ktorí sú schopní tieto akcie zorganizova� a zrealizova�. Uvedomujem si, že to nie je samozrejmos� 

obetova� sa pre vyžitie sa svojich spoluobèanov, niè za to nechcie�, ba niekedy zoža� kritiku, že 

nieèo nebolo dokonalé. Všetkým, ktorí sa akýmko¾vek spôsobom prièinili ku zdarnému priebehu 

týchto podujatí vyslovujem úprimnú vïaku.

Pomalièky nám odchádza pani zima a prichádza na rad jarné upratovanie. Pri òom vás  

všetkých chcem požiada� o pomoc a spoluprácu. Na cestách a chodníkoch našej obce zostalo 

množstvo použitého posypového materiálu, preto vás chcem požiada� o jeho pozametanie. Ak ho 

nemáte ako použi� pre vlastnú potrebu, nechajte ho na hàbe a odvezú ho zamestnanci obce. 

Ale nielen vonkajšok je potrebné poupratova�. Sme v pôstnom období, v ktorom treba 

poupratova� aj vo svojom vnútri. Krásnu slneènú a teplú jar v duši s príchodom Ve¾kej Noci vám 

praje

Ing. Michal Kukuèka

starosta obce

www.podkonice.sk
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1) UZNESENIE ÈÍSLO 40 Z 20. ZASADNUTIA OZ V PODKONICIACH, 
    KONANÉHO DÒA 28. FEBRUÁRA 2013

OBECNÉ ZASTUPITE¼STVO:

VZALO NA VEDOMIE:

1. 

2. diskusné príspevky poslancov

3. správu o èinnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2012

4. informáciu o pripravovaných zmenách financovania škôl

SCHVÁLILO:

DOPORUÈILO:

Ing. Michal Kukuèka, starosta obce

kontrolu predchádzajúceho uznesenia

1. závereèný úèet obce za rok 2012

2. spôsob nakladania s biologickým odpadom, tak, že obec zabezpeèí èestné

prehlásenia od 50% obèanov, že biologický odpad kompostujú. Pre záujemcov

o kúpu kompostérov budú k dispozícii na obecnom úrade

3. termín konania nasledujúceho zasadnutia OZ na 11. apríla 2013

4. poskytnutie  finanèných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí vo veku od 5

do 15 rokov s trvalým pobytom na území obce Podkonice a to tak, že obec  bude 

poskytova� prostriedky na záujmové vzdelávanie od 01.01.2013 do 31.08.2013

vo výške 70% poskytnutých podielových daní na základe uzatvorených zmlúv so ZŠ, 

školskými zariadeniami, CVÈ, ktoré budú od 01.04.2013 neoddelite¾nou súèas�ou

tohto uznesenia. Finanèné prostriedky budú poskytnuté záujmovej èinnosti, ktorá

bude poskytnutá v obci Podkonice alebo v okrese Banská Bystrica  

1. starostovi obce da� návrh kúpno-predajnej zmluvy a zmluvy o zriadení vecného bremena 
na pozemok p.è. 885/2 o výmere 1156 m2 vedenom na LV è. 431 posúdi� komisii 
životného prostredia a výstavby, lesného a vodného hospodárstva a tiež zástupcom 
kupujúcej strany

2. starostovi obce informova� sa o možnosti  založenia organizácie cestovného ruchu 
„Región dvoch dolín - SLOVENSKO“ a úèasti našej obce v òom.

pomer
hlasov:

V Podkoniciach, 28.2.2013

OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE

4:0:0

4:0:0

4:0:0

4:0:0

2) TELEFÓNNE ÈÍSLA OBECNÉHO ÚRADU

Obecný úrad už nepoužíva telefónnu linku 048 / 4187217. Naïalej sú k dispozícii telefónne 
èísla: 048 / 41 87 838 a tiež 048 / 41 87 400.

-mk-
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Milí Podkonièania,

chcela by som vás oboznámi� so zmenami, ktorými  prešla naša škola.  Od  1. februára som 
bola poverená riadením školy. V januári  a vo februári sme mali dve kolá zápisu a spolu sme zapísali 
do 1. triedy dve deti: Matúška Kukuèku a Tadeáška Štibraného. Dúfam, že sa v septembri naša 
školská rodina predsa len rozrastie.

Uèite¾ka Zuzana Dobríková 

V stredu 20. 2. 2013 sme sa na prírodovede venovali pokusom. Skúmali sme, èo sa deje s 
droždím, keï ho dáme do teplej vody s trochou cukru. F¾ašu sme uzavreli balónom a ponorili do 
nádoby s teplou vodou. Na naše „ve¾ké" prekvapenie sa balón po chvíli nafúkol a my sme mohli 
konštatova�, že pri kvasení sa uvo¾òuje do ovzdušia oxid uhlièitý. Neostali sme len pri pokusoch. Z 
kvásku, múky a oleja sme vypracovali cesto, ktoré sme aj poriadne, ako „praví" Taliani „vybúchali" 
pretože sme pripravovaili chutnú „Fochaciu"(fokaèu). Pani kuchárka nám koláè upiekla a po 
ochutnaní zhodnotila, že náš taliansky koláè je vlastne nieèo podobné ako slovenský „podimník".  
Neostali sme len pri peèení, ešte nás èakal jeden pokus. Do f¾aše, ktorá predstavovala zúrivého 
draka, sme naliali ocot, trocha saponátu a prisypali sódu bikarbónu a potom sme si už museli dáva� 
pozor na „jedovaté" sliny nášho draka. De�om sa pokusy páèili, a preto v nich budeme pokraèova�.

Zuzana Dobríková

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
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AKTIVITY V MATERSKEJ ŠKOLE V ŠKOLSKOM ROKU 2012/2013

1. 03. 09. 2012 otvorenie nového školského roka

2. 09. 10. 2012 krúžok (Kroky) výchova k rodièovstvu

3. 10. 10. 2012 vystúpenie klauna

4. 17. 10. 2012 fotenie - vianoèná a zimná tematika

5. 25. 10. 2012 vystúpenie a príprava darèekov pre dôchodcov

6. 26. 10. 2012 tekvicová slávnos� v Zorke so sú�ažami

7. 05. 11. 2012 krúžok (Kroky)

8. 06. 12. 2012 Mikuláš v kostole

9. 06. 12. 2012 vianoèné trhy

10. 14. 12. 2012 krúžok (Kroky)

11. 17. 12. 2012 zhotovenie vianoèných pozdravov pre rodièov

12. 19. 12. 2012 vianoèná besiedka 

13. 20. 12. 2012 koleda na OÚ, pošte a v obchode (predškoláci)

14. 21. 12. 2012 zhotovenie stromèeka pre vtáèiky (kàmenie vtáèikov)

15. 09. 01. 2013 návšteva detí zo ZŠ v MŠ

16. 10. 01. 2013 exkurzia v kotolni

17. 15. 01. 2013 návšteva budúcich prvákov v prvom roèníku ZŠ

18. 16. 01. 2013 krúžok (Kroky)

19. 23. 01. 2013 exkurzia v pamätnej izbe Pavla Tonkovièa

20. 27. 01. 2013 zápis do prvého roèníka ZŠ

21. 28. 01. 2013 muzikoland  hudobno  pohybové bábkové vystúpenie

22. 12. 02. 2013 karneval v MŠ

Celý polrok deti navštevovali výtvarný a hudobno - pohybový krúžok a predškoláci výuèbu 
anglického jazyka.

MATERSKÁ ŠKOLA

Alena Turèanová

ilustraèné foto: www.NasePodkonice.sk
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MATERSKÁ ŠKOLA

Materská šk

Materská škola má prevádzku od 6:30 hod. do 16:15 hod.

PONÚKAME:
- záujmové krúžky (hudobno-pohybový, výtvarná výchova)
- výuèba cudzích jazykov (anglický jazyk)
- relaxácia  a oddych v krásnom prostredí, využívanie telocviène,     
- školský dvor

ola v Podkoniciach, 976 13 Podkonice, tel.:048/4196849

Organizuje od  13.03.2013 do 15.03.2013
v èase od 8:00 hod. do 16:00 hod.

ZÁPIS DETÍ DO MŠ NA ŠKOLSKÝ ROK 2013/2014

PONÚKAME TO NAJLEPŠIE PRE VAŠE DETI -  NEVÁHAJTE!

SPOLOCENSKÁ KRONIKA

60. rokov

Margita Oèenášová (è.d. 109)

90. rokov

Anna Flašková (è.d. 161 )

-vt-
OPUSTILI NÁS František Šípka (è.d. 242) - 74 rokov
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GAZDOVSKÁ ZABÍJAÈKA 2013

V sobotu 9. februára 2013 pripravil Dedinský spolok turistov Dubiny, známy aj pod skratkou 
DeSpoTur Dubiny tradiènú predfašiangovú akciu – Gazdovskú zabíjaèku. ¼udové tradície v podaní 
ochotníkov z partie DeSpoTur-u, zanietených Podkonièanov a ¾udových majstrov z našej obce si 
prišlo poèas celého dòa pozrie� mnoho ¾udí z Podkoníc, okolitých obcí i vzdialenejšieho okolia.

Tých, ktorí ste sa zabíjaèky nezúèastnili vás svojím èlánkom virutálne zoberiem do diania… 
Akcia zaèínala slávnostným príchodom sprievodu všetkých hercov smerom od Obecného úradu  
ku krème pred Krochmelov. Tam bola naaranžovaná celá gazdovská dedina vybudovaná z kulís. 
Do ¾udovej dedinky nás vpustila otvorená závora a privítali nás vojaci, strážiaci vstup. Tí v po¾nej 
kuchyni varili bryndzové halušky, aby labužníci èakajúci na zabíjaèkové špeciality neodpadli od 
hladu.

Pokraèovali sme popri “domèeku” pána majstra Jaroslava Kostúra. Tam sme sa priuèili výrobe 
zvoncov a pokochali sa ich krásou i ladným zvukom. Ved¾a v ohrádke sa chúlili oveèky a domáce 
zajaèiky. Popri krème sa promenádoval koník, ktorý na želanie povozil deti v sprievode rodièov.

V strede dedinky sme si pozreli výrobu syra èi ochutnali žinèicu z dielne majstra baèu Miša. Dva 
stánky ved¾a nám neskôr ponúkali zabíjaèkové špeciality a nieèo na zahriatie - varené vínko, alebo 
hriatô.

V poslednej èasti dediny boli sústredení majstri, ktorí tvrdo pracovali na spracovávaní mäsa a 
ostatných surovín z prasiatka. Oproti na “pódiu” nám do skoku i do ucha hrala ¾udová muzika - 
Pecníkovci. V prestávkach nôtu prebral D.J. Barlík.

Vydarená akcia priniesla mladým, starším ale aj najmenším veselú náladu a nezabudnute¾nú 
atmosféru. Osobne som mal možnos� sta� sa súèas�ou starodávnej dedinky, ktorá vždy ožije v 
srdci našej obci vo fašiangovom období.

Každý èlovek, ktorého som stretol, neskrýval nadšenie, úsmev a dobrú náladu. Tí, èo im ¾udové 
nôty rozihrali žilky, si zakrepèili spolu s ”cigánkami” alebo pánom “generálom”. Ešte dlho budem 
spomína� na ten krásny pocit vo svojom vnútri, kedy som bol zasa hrdý, že som Podkonièan.

Hlavný organizátor ïakuje všetkým sponzorom, ktorí finanène, fyzicky, morálne alebo iným 
spôsobom podporili Gazdovskú zabíjaèku. Tešíme sa, že sa stretneme znovu o rok.

Michal Gula Vráb
foto: Ján Viazanièka zo štúdia Viazuu.com

uverejnené aj na www.NasePodkonice.sk, kde nájdete aj viac foto

PODUJATIA

6
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PODUJATIA

A JA SOM Z PODKONÍC DEBNÁR

Ako bolo avizované v minulom èísle Spravodaja, Obecný úrad Podkonice organizaène aj 
sponzorsky podporil výstavu podkonického debnára p. Ladislava Slobodníka pod názvom: “A ja 
som z Podkoníc debnár.” Expozícia bola sprístupnená verejnosti v dòoch 9. februára 2013 od 12.00 
do 19.00 hod. a 10. februára 2013 od 10.00 do 14.00 hodiny v sále kultúrneho domu.

V sobotu 9. febuára sa o 10.00 hodine konalo slávnostné otvorenie pre pozvaných hostí. 
Výstava obsahovala ukážky diel nášho majstra debnára, propagaèný materiál, fotky a informácie o 
práci a diele LSPD - Ladislava Slobodníka - podkonického debnára. Výstavku fotiek a 
informaèných plagátikov aranžoval p. Vojtech Majling - slovenský fotograf a zberate¾ ¾udovej 
slovesnosti, rodák z Harmanca. Slávnostné podujatie moderátorsky sprevádzala Mgr. Mária 
Turèanová. S krátkymi príhovormi vystúpili hostia z oblasti folklórneho a kultúrneho života: Dr. 
Renata Babicová - riadite¾ka Podpolianskeho múzea v Detve, riadite¾ regionálneho centra remesiel 
Ú¼UV B. Bystrica Bc. Roman Malatinec, starosta našej obce Ing. Michal Kukuèka. Svojim 
vystúpením - hrou na fujare - prišli pozdravi� majstra Slobodníka folkloristi: p. Vlado Homola z 
Priechoda, Michal Fi¾o z He¾py, Marian Èupka zo Šumiaca.

Prítomný bol aj primátor mesta Detva - Ing. Ján Šufliarský a pozvanie prijali aj starostovia z 
Mikroregiónu pod Pánskym dielom z obcí Priechod, Slovenská ¼upèa, Baláže a Nemce. Zúèastnila 
sa rodina p. Slobodníka a všetci jeho pozvaní priatelia, ktorých pre nedostatok miesta nebudem 
všetkých menova�. Závereèné slovo patrilo samotnému majstrovi Ladislavovi Slobodníkovi, ktorý 
porozprával o svojej práci a zároveò svojej ve¾kej vášni. Vyzdvihol svoj vz�ah k Podkoniciam a 
poïakoval všetkým, ktorí ho v jeho práci podporujú a pomáhajú mu. Náš starosta Michal dostal z 
jeho rúk “putovnú drevenú varechu” (výšku mala cca 1,70 m), ktorú vyrobil ako symbol pre folklórne 
podujatia v obciach spomínaného mikroregiónu, ktorá bude postupne putova� do rúk starostov pri 
rôznych folklórnych príležitostiach. A popri tomto všetkom nechýbali ani chutné jednohubky v 
podobe korbáèikov, pagáèikov, pampúchov a na “zaliatie” bol pohár vína, š�amperlík domácej a aj 
pohár žinèice :-)

Táto akcia ve¾mi pekne dotvárala atmosféru už tradiènej obecnej Gazdovskej zabíjaèky, ktorá 
sa konala neïaleko pred Krochmelov. Ujovi Lacovi želáme ve¾a síl, nápadov a elánu v jeho ïalšej 
tvorivej práci.

Vladimíra Turèanová
foto: Jaroslav Kostúr ml.

uverejnené aj na www.NasePodkonice.sk, kde nájdete viac foto
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TEMPERAMENTNÍ SENIORI

Niektorých z vás možno zaujíma ako dopadlo seniorské retrostretnutie súborníkov (SRS) 
po 59. rokoch. Môj tato by ho s rados�ou klasifikoval „na jednotku s hviezdièkou a dvakrát 
podèiarknutú“. 

Poschodilo sa nás 25 a temer každý s batôžkom. Dievèatá nanosili koláèe, pampúšky, chrapne 
èi slané, a chlapci tekutiny s grádami. Od Zufalcov prišla aj slaninka na originálnom ražníku s 
nápisom Fašiange 2013 - Stretnutie súboru. 

Poèas úvodných reèí sme na stenu premietali fotografie Detského pionierskeho súboru z 
Podkoníc v r.1954-1958, ktorý už vtedy bol pojem a vystupoval po celej bývalej republike. Neby� 
kontrarevolúcie v Maïarsku v r.1956, boli by sme išli vystupova� aj do Budapešti.Už sme po 
maïarsky nacvièili aj niektoré scénky a pesnièky. 

Pomedzi koštovku Hand made produktov (bez klbásy) sa už rozbiehali spomienky a zážitky z 
našich vystúpení: Amfiteáter v Banskej Bystrici, ubytovanie po rodinách vo Východnej, zlomené 
postele na Orave, cestovanie Anèou, busom, lanovkou, na èlne, èi peši. Chceš-nechceš, ale tieto 
pekné a silné zážitky z detstva sa vryli do pamäte nafurt. 

PODUJATIA
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PODUJATIA

Klábosili sme jeden cez druhého a umlèali nás len naši harmonikári. Nahodili garmošky a 
vyhrávali pesnièky z pôvodného repertoáru súboru. Spievali sme ako z CéDéèka. Všetky hlasy - 
ženské èi mužské - boli silné, èisté, suverénne - absolútne profi. Polstoroèná pauza na 
temperamente nikomu neubrala. Rozchádzali sme sa nabudení a vytešení. Velikánska vïaka 
každému.

Resumé nášho stretka je, že:
Do roka a do dòa 
stretneme sa všetci zas. 
Oprášime talenty,
ktoré driemu v každom z nás.
Povravíme, zanôtime, 
Podkonice prekvapíme.

M. Èemanová, rod. Mojžišová-Školeje 
mary.cemanova@gmail.com

Informácie o hospodárení a èinnosti Spolku Podkonièan sme vám priniesli v minulom èísle 
Spravodaja a teraz v prílohe nájdete tlaèivo na 2% z dane pre naše združenie.

Chceme vás aj tentokrát poprosi� o príspevok pre náš spolok, pretože podávania daòových 
priznaní sa blíži. Zamestnanci dajú potvrdi� tlaèivá u zamestnávate¾a a zašlú na Daòový úrad, 
podnikatelia tak môžu urobi� priamo pri vypåòaní tlaèiva pri Daòovom priznaní. 

Za všetky príspevky vopred ïakujeme.

Názov: Spolok Podkonièan
Adresa: Podkonice 178,  976 41
IÈO: 37957601
Právna forma: Združenie
Èíslo úètu: 2621783174/1100

Tatra banka a.s.

2%
-jk-

Spolok Podkonièan - Jediný spôsob 
ako navráti� vaše peniaze naspä� k vám!

SPOLOK PODKONICAN
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NÁVŠTEVA PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Naša obec žila v posledný februárový deò významnou udalos�ou - návštevou prezidenta SR 
pána Ivana Gašparovièa u nás v Podkoniciach. Cie¾om jeho príchodu bola návšteva Slovenského 
lyžiarskeho múzea. Jeho majite¾ovi Igorovi Bobákovi sa tak splnil dlhodobý sen, pretože o pozvanie 
pána prezidenta sa usiloval už dlhšiu dobu. Dôstojne ho previedol po múzeu a dvore, kde sa 
nachádza skanzen lanoviek a vlekov. 

Prezidenta na úvod privítal náš starosta Michal Kukuèka, ktorý ho na záver pozval aj na 
Tonkovièove folklórne slávnosti, ktoré sa budú kona� v máji tohto roku. Tešíme sa opä� na návštevu 
nášho pána prezidenta! 

VIETE, ŽE ...

Vladimíra Turèanová
Foto: Dušan Koctúr

viac fotografií nájdete na www.NasePodkonice.sk

OKIENKO HUMORU

Babièka vezme vnuka prvýkrát do kostola a všetko mu ukazuje. Potom sa zastaví pred 
Bohostánkom a modlí sa. Malého zaujme farba veèného svetla, ktoré je èervené. Dlho sa na òu 
pozerá a nakoniec sa opýta: 
- "Babi, kedy tam koneène naskoèí zelená, aby sme mohli ís� ïalej?" 

Kostolník neverí svojim oèiam: pani Majerová k¾aèí zbožne v lavici, pred sebou má modlitebnú 
knižku a ved¾a nej umelý chrup. 
- "Asi vás ruší pri modlitbe, však?" pýta sa so záujmom.
- "Ale kdeže, ten chrup patrí môjmu Emilovi. Musela som mu ho vzia�, lebo by mi medzitým 
zjedol doma bábovku."

Malý chlapèek napäto sleduje kòaza, ktorý klincom pribíja oznámenie na vývesku.
- "Chceš si preèíta�, èo nového oznamujem?" pýta sa kòaz.
- "No, skôr chcem poèu�, èo poviete, keï si klepnete do prsta."

- Vieš, kto je patrónom eštebákov?
- No predsa Jozef z Arimatie. On bol uèeníkom Ježiša, ale tajným. -jk-
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NOVÉ NA www.NasePodkonice.sk

Najnovšie príspevky na www.NasePodkonice.sk:

- Podkonický spravodaj 2 / 2013 / autor: Jaroslav Kostúr
- Modlili sme sa ruženec pre rádio Lumen / Vladimíra Turèanová
- MUZIKOLAND - zaèíname od marca / Zuzana Polónyová
- Farské oznamy 11.2.-17.2.2013 / Jozef Kuneš
- Halový turnaj muži, hala Badín - 2.miesto !! / Andrej Lupták
- A ja som z Podkoníc debnár / Vladimíra Turèanová
- Gazdovská zabíjaèka 2013 / Michal Vráb
- Bývalí súboristi zakonèili Fašiangy / Mária Èemanová
- Prezident SR vymenoval našu rodáèku za sudkyòu / Michal Vráb
- Zápis do 1. roèníka / Zuzana Dobríková
- Náš pán farár v relácii o pôste na TV LUX / Vladimíra Turèanová
- Zápisnica zo zasadnutia Rady školy zo dòa 6. februára 2013 / Martin Hruška
- Dedinské preteky rodákov z Podkoníc / Michal Vráb
- Rokovania obecného zastupite¾stva - zmena ! / Michal Vráb
- Lyžovaèka cez jarné prázdniny / Martin Barla
- Obrovský slalom - výsledky / Michal Vráb
- Last session vol. 5 / Michal Vráb
- Návšteva prezidenta Slovenskej Republiky / Dušan Koctúr
- Nebíèko v papu¾ke / Jana Šípková
- Podkonice obrazom - február / Dušan Koctúr
- Last session alebo Posledná akciaaa / Michal Vráb

Team NasePodkonice.sk

VYVRCHOLENIE STOLNOTENISOVEJ IV. LIGY

Štyridsa� divákov a búrlivá atmosféra ako vo  futbalovom el clasicu. Po každej výmene hlasná 
pochvala èi povzbudenie. Jednoducho skvelá a elektrizujúca atmosféra. 

Toto všetko sa dialo v podkonickej telocvièni v utorok 19. februára 2013 vo veèerných 
hodinách. V zápase stolnotenisovej IV. ligy sa totiž rozhodovalo o ví�azovi sú�aže a teda aj o tíme, 
ktorý postúpi do baráže o postup do III. ligy. Domáce áèko proti áèku Rieèky. Dva dovtedy 
nezdolané manèafty v priamom súboji kto z koho. Po úvodných štvorhrách je to 1:1, po prvom kole 

Podkonice „A, B, C“ v kope po ví�azstve „A“ mužstva v IV. lige

dvojhier 3:3. Potom prichádza 
prvý trhák domácich na 5:3, 
ale následne po dlhých a 
vyrovnaných zápasoch je 5:6 
pre hostí. Odvtedy ale domáci 
zabrali, naplno využili výhodu 
domáceho prostredia, a hoci 
sú zápasy naozaj tesné, 
hostia si už žiadny bod 
nepripísali a Podkonice 
zaslúžene vyhrávajú tento 
dôležitý duel v pomere 12:6, a 
tým sa stali ví�azom IV. ligy a 
obhájili tak prvé miesto z 
vlaòajška. -mk-

ŠPORT
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LAST SESSION ALEBO POSLEDNÁ AKCIAAAA

V sobotu 2. marca 2013 už po piaty raz a po dlhom èase opä� na Plešiach, zorganizovalo 
podkonické (obèianske združenie) OZ Deti Dosky - Nezávislí snowboardisti (COB) tradiènú 
snowboardovú session. V tomto roku to bolo však viac významnejšie a slávnostnejšie, lebo takto 
pred 20-timi rokmi vyšli prví podkonickí snowboardisti na Pleše. Obuli si „daske“ na nohy a spravili 
svoje prvé zosúvané oblúky (napr. Ivan a Oliver Oèenášovci, Dušan Koctúr, Lenka Slobodníková, 
Pe�o Polóny...) 

Pani zima tohto roku snehom nešetrila a nadelila celkom slušnú porciu snehu aj v našom 
lyžiarskom stredisku, tak o mieste èinu nebolo treba dlho premýšla�. S pomocou vlekárov a ich 
novej „hraèky“ sneh upravili a vybudovali príjemný snowboardový park, ktorý pozostával  z dvoch 
skokov 3 a 5 m a jibovej platformy, ktorú tvoril rail, funbox a streetová bedòa.  V òom potom mohlo 
predvies� svoje umenie na doskách a lyžiach rekordných 25 pretekárov (KE, LM, TN, RS, ZV a BB). 

Vo výnimoènej atmosfére, plnej slneèných lúèov a dobrej hudby od Ma�a „Lepotu“ si diváci 
mohli uži� naozaj peknú sobotu. Štip¾avá, no lákavá vôòa gulášu pána Žideho, a ponuka èaju alebo 
iného nápoja priamo pred chatou  umocòovala pocit pohody. A na svahu sa bolo na èo pozera� !!! 

Ako to všetko dopadlo? Tu sú výsledky:
Snowboard chalani - Mário Malach, Michal Chovan, Adam Košík
Snowboard baby - Dominika „Horòa“ Horníková
Lyže - Richard Majerèák
Ollie kontest - Dave Hovanec a David Hrivnak 
                        (obaja odrazili svoje dosky, do krásnych 80 cm)
Best trick - Jakub Vanický (frontflip - salto vpred)

A keïže to bol okrúhly 5. roèník a k tomu všetkému aj jubilejný, každý, kto sa v ten deò 
zaregistroval si so sebou odniesol nejakú pozornos� od OZ COB v podobe trièka alebo mikiny s 
logom sú�aže, horalku, milu a plagát s logom sú�aže!

Na záver už len ïakovaèkaaaaaa pre všetkých zúèastnených jazdcov, sponzorov Gulamedia, 
Autodo¾ava, vlekári, Chata Pleše, PD Podkonice, Obec Podkonice, firma B+B, AMAX - reklamné 
štúdio, Krèma na Hrbe - Maroš Lalík, Sedita, Red Bull a samozrejme OZ Deti Dosky - nezávislí 
snowboardisti. Ïalšie ve¾ké ïakujem patrí ¾udom, ktorí nám pomohli èi deò pred, ale aj v deò akcie - 
Erik Turèan, Jarko Šnúrka Chaban ml., Ma�o Sused Valent, Peto Oèenáš, Pe�o Lupík, Tomáš Žide 
Turèan, Evka Slobodníková, Kikush Houžvová, Bibiana Bibs Gregorèoková a celá COB crew - 
Cigo, Milosh,Tortosh, Gula, Judy, Papa, Lukáš, Tomáš, Vinco + zahranièná sekcia - Didush, Otto a 
Viktor. PS od COB a.k.a. Správa na úplný záver - VRAJ SA STRETNEME O ROK!!!!

Dominik Vinco Valent, foto: Dušan Podkonièan Koctúr a Michal Gula Vráb
viac fotografií a video nájdete na www.NasePodkonice.sk
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DEDINSKÉ PRETEKY RODÁKOV Z PODKONÍC V OBROVSKOM SLALOME

Dòa 23.02.0213 usporiadala Telovýchovná jednota Tatran Podkonice lyžiarske preteky 
rodákov z Podkoníc v obrovskom slalome. Preteky sa konali v lyžiarskom stredisku na Plešiach za 
úèasti pretekárov v deviatich vekových kategóriach. 

Tra� pretekov pre vekové kategórie do 10 rokov bola v nadmorskej výške: 
Štart - v nadm. výške 875 m Cie¾ - 845 m Prevýšenie - 35 m Poèet bránok 7.
Tra� ostatných vekových kategórií bola od vrcholovej stanice vleku v nadm. výške:
Štart  - v nadm. výške 967 m Cie¾ - 845 m Prevýšenie - 127 m Poèet bránok 26.
Aj keï poèasie nebolo ideálne - snežilo a fúkal vietor, pretekov sa zúèastnilo celkom 45 

odvážnych lyžiarov. Pretekári, ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach vo všetkých vekových 
kategóriách boli odmenení vecnými cenami. O obèerstvenie sa postarala hospodárska komisia a o 
dobrú náladu skvelá hudba.

Ïakujeme organizátorom a sponzorom za úspešné usporiadanie tohto podujatia.

Kategória deti do 6 rokov boby-lopáre:
1. Oliver Slobodník 13.12
2. Matúško Kukuèka 16.52
3. Laura Hlinková 21.12

Deti do 6 rokov (slalom):
1. Matúško Kukuèka 21.16
2. Oliver Slobodník 22.12

Kategória deti od 6 do 10 rokov:
1. Timea Barlová 16.17
2. Ema Mešková 28.12
3. Tánièka Barlová 31.29

Kategória deti od 10 do 15 rokov:
1. Patrik Turèan 1.20.68
2. Patrik Hlinka 1.33.62
3. Marek Styk 1.36.30

Kategória ženy od 15 do 35 rokov:
1. Zuzana Bobáková 1.21.29
2. Kristína Krétiková 1.27.59
3. Michaela Slováková 1.31.60

ŠPORT

Marec 2013

Kategória ženy nad 35 rokov:
1. Andrea Turèanová 1.10.57
2. Janka Slobodníková 1.13.44
3. Beata Slobodníková 1.16.06

Kategória muži od 15 do 30 rokov:
1. Martin Bobák 1.05.22
2. Erik Styk 1.13.86
3. Erik Turèan 1.26.17
4. Peter Lupták 1.36.83

Kategória muži od 30 do 50 rokov:
1. Tomáš Kme� 1.03.11
2. Oliver Oèenáš 1.03.19
3. Jozef Slobodník 1.07.13
4. Branislav Slobodník 1.15.63
5. Michal Vráb 1.20.70
6. Martin Turèan 1.29.13
7. Dominik Valent 1.29.46

Kategória muži nad 50 rokov:
1. Igor Bobák 1.09.47
2. Ivan Oèenáš 1.09.61
3. Juraj Barla 1.14.40

Ludo Flaška
viac foto nájdete na www.NasePodkonice.sk (autor: Michal Gula Vráb)
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18.3.

19.3.

20.3.

21.3.

22.3.

23.3.

24.3.

KVETNÁ NEDE¼A

18. 3. 2013 - 24. 3. 2013

18.00 - Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie

+ Stanislav Turèan, 10. výroèie

25.3.

26.3.

27.3.

28.3.

29.3.

30.3.

31.3.

25. 3. 2013 - 31. 3. 2013

18.00 - féria

18.00 - féria

18.00 - féria

+ rodièia Anna a Martin Ivaniè

+ Kristína a Jozef a deti

+ František Patráš,
brat Jozef a sestra Anna

+ Irena a Ján Stanko

Na úmysel

7.30 - féria

18.00 - féria

+ rodièia Irena a Ján Barla

18.00 - féria

+ Boris Šípka

9.00
Za všetkých farníkov

FARSKÉ  OZNAMY

11. 3. 2013 - 17. 3. 2013

11.3.

12.3.

13.3.

14.3.

15.3.

16.3.

17.3.

5. PÔSTNA NEDE¼A

Na úmysel
(+ Anna Kostúrová)

7.30 - féria

9.00
Za všetkých farníkov 

Jozef Kuneš, farár

Spravodaj  ODKONICKÝP Spravodaj  ODKONICKÝP

EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA - Každý štvrtok po sv. omši

Marec 2013

18.00 - féria

+ rodièia Anna a Jozef, dcéra a za�ovia

18.00 - féria

+ Mária Kordošová

18.00 - féria

+ manželia Emília a Anton a brat Viliam

18.00 - féria

+ Peter Babjak a ostatní z rodiny
Babjakovej, Strmeòovej a Chladnej

VE¼KONOÈNÁ NEDE¼A

15.00 - VE¼KÝ PIATOK

Obrady Ve¾kého piatku

18.00 - ZELENÝ ŠTVRTOK

10.00
Za všetkých farníkov

19.00 - BIELA SOBOTA

Na úmysel celebranta

„Drahé deti, opä� vás materinsky pozývam - 
nezatvrdzujte svoje srdcia. Nezatvárajte oèi nad 
napomenutiami, ktoré vám Nebeský Otec z lásky 
posiela. Milujete ho nadovšetko? Konáte pokánie 
za to, že èasto zabúdate, že Nebeský Otec zo 
svojej ve¾kej lásky poslal svojho Syna, aby nás 
krížom vykúpil? Konáte pokánie za to, že ešte 
stále neprijímate posolstvo? Deti moje, neodpo-
rujte láske môjho Syna. Nevzpierajte sa nádeji a 
pokoju. Prostredníctvom vašej modlitby a pôstu 
zaženie môj Syn svojím krížom tmu, ktorá vás 
chce obklopi� a zavládnu� nad vami. Dá vám silu k 
novému životu. Tým, že ho budete ži� sa skrze 
môjho Syna stanete požehnaním a nádejou pre 
všetkých hriešnikov, ktorí blúdia v tme hriechu. 
Deti moje, bdejte! Ja, ako matka, bdiem s vami. 
Osobitne sa modlím a bdiem nad tými, ktorých môj 
Syn povolal, aby boli pre vás nosite¾mi svetla a 
nádeje - za vašich pastierov. Ïakujem vám.“

Posolstvo Panny Márie
Krá¾ovnej pokoja

(Medžugorie, 2. marec 2013)
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