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MILÍ SPOLUOBÈANIA,
prajem vám všetkým, aby ste si poèas dovoleniek èi prázdnin dobre oddýchli, dobili batérie, aby ste
sa s novou silou a chuou vrátili ku každodenným povinnostiam.

Ing. Michal Kukuèka,
starosta obce

ZNAMENIE
Bruno Ferrero rozpráva príbeh o istom stroskotancovi, ktorý sa po hroznej búrke dostal na breh
malého pustého ostrovèeka. Pevne sa držal chatrného zvyšku èlna, na ktorom sa plavil. Ostrovèek
bol len o nieèo viac ako nev¾údny nehostinný útes. Úbožiak sa zaèal modli. Prosil Boha, aby ho
zachránil. Každý deò vyzeral, èi sa na obzore neobjaví nejaká pomoc. Ale pomoc neprichádzala.
Po nieko¾kých dòoch sa tu zabýval. Horko ažko sa mu podarilo vyrobi nejaký nástroj, aby
mohol aspoò nieèo ulovi a obrobi kúsok zeme. Založi si oheò a postavi chatrè proti vetru a
búrkami ho stálo ve¾a námahy.
A tak uplynulo nieko¾ko mesiacov. Stále sa modlil, ale nijaká loï sa na obzore neukazovala.
Jedného dòa sa od ohòa chytili trstinové steny stroskotancovej chalupy a všetko zhorelo. Hustý
dym stúpal do výšky a z nieko¾komesaèného úsilia ostalo iba trochu popola. Stroskotanec, ktorému
sa nepodarilo zachráni skoro niè, sa s plaèom zrútil na zem. "Preèo, Pane? Preèo ma postihlo aj
toto?" O nieko¾ko hodín zakotvila pri ostrovèeku ve¾ká loï. Prišli poòho na záchrannom èlne. "Ako
ste zistili, že som tu?" pýtal sa stroskotanec, ktorý tomu nemohol uveri. "Zbadali sme stúpajúci
dym ako znamenie."
Dnešné ažkosti sú dymovým znamením budúcej milosti. Boh a príde zachráni.
Èi už za jasného letného poèasia alebo v dymovom zatmení nepredvídaných prekvapení
prajem všetkým pokoj a nádej.
Jozef Kuneš, váš kòaz

spravodaj@podkonice.sk
PODKONICKÝ SPRAVODAJ - mesaèník vydávaný Obecným úradom v Podkoniciach pre svojich obèanov.
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Redakèná rada: Ing. Jaroslav Kostúr (-jk-), Jana Gregorová (-jg-),
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OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE
1) UZNESENIE ÈÍSLO 42 Z 22. ZASADNUTIA OZ V PODKONICIACH,
KONANÉHO DÒA 27. JÚNA 2013
OBECNÉ ZASTUPITE¼STVO:

VZALO NA VEDOMIE:
1. Kontrolu predchádzajúceho uznesenia
2. Vyúètovanie nájmu lesných pozemkov Pasienkového pozemkového spoloèenstva
v Podkoniciach za rok 2012
3. Diskusné príspevky

pomer
hlasov:

SCHVÁLILO:
1. Plán èinnosti hlavného kontrolóra Obce Podkonice na druhý polrok 2013
2. Žiados Ing. Valenta Juraja o predaj pozemkov KN-C parc.è. 1207/12 o výmere
7 m2 a KN-C parc.è. 1207/11 o výmere 3 m2 vo výške 5 €/m2
3. Úväzok hlavného kontrolóra obce Podkonice 0,18 a vyhlásenie vo¾by hlavného
kontrolóra obce na deò 5.septembra 2013
4. Harmonogram zasadnutí Obecného zastupite¾stva v obci Podkonice na druhý
polrok 2013 - 5.9., 7.11. a 12.12.
5. Vyhlásenie súaže na nájomcov bytov v Základnej škole s materskou školou
v Podkoniciach

4:0:0
4:0:0
4:0:0
4:0:0
4:0:0

DOPORUÈILO:
1. Starostovi obce vyzva p. Diviša a p. Pavlíkovú o zverejnenie svojho zámeru úpravy
verejného priestranstva.
2. Starostovi obce zisti možnosti samostatných elektromerov na byty v ZŠ.

Ing. Michal Kukuèka
starosta obce
V Podkoniciach, 28.6.2013
PODKONICKÝ
ODKONICKÝSpravodaj

Júl & August 2013

2

OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE
2) OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE OBÈANOV
- vzh¾adom na pretrvávajúci jav parkovania motorových vozidiel a uskladòovanie dreva na
verejných priestranstvách boli už niektorým obèanom vyrúbené poplatky za prenájom
verejných priestranstiev a sme nútení v tomto pokraèova.
- vlastník, nájomca prípadne užívate¾ trvalotrávnatých porastov a záhrad je povinný aspoò
dvakrát do roka danú nehnute¾nos pokosi (jedná sa najmä o záhumienky pod ihriskom).
- oznamujeme, že telefónne èíslo obecného úradu 048 / 41 87 217 je zrušené, naïalej však
môžete používa èísla 048 / 41 87 400 a 048 / 47 87 838.
- na skládku "za moèilá" ako aj v okolí celej obce je prísny zákaz vývozu akéhoko¾vek
odpadu.
-jg-

SPOLOCENSKÁ KRONIKA
NARODENÉ
DETI

Ronald Èeman (è.d. 119)

UZAVRELI
Pavlína Kostúrová & Ján Komora - Podkonice - 22.6.2013
MANŽELSTVO

50. rokov
Jaroslav Chaban (è.d. 281)
Ján Bobák (è.d. 200)
60. rokov
Emília Patrášová (è.d. 313)
65. rokov
Mária Oèenášová (è.d. 369)
Anna Slobodníková (è.d. 292)
Matúš Burian (è.d. 233)
Ján Kostúr (è.d. 226)
Anna Forgáèová (è.d. 349)
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70. rokov
Jozef Šustek (è.d. 301)

75. rokov
Cyril Oèenáš (è.d. 269)
Milan Barla (è.d. 216)
Mária Nemèoková (è.d. 286)
Marta Kostúrová (è.d. 287)
80. rokov
Mária Chabanová (è.d. 177)

PODKONICKÝ Spravodaj

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
JÚN V ŠKOLE
V nede¾u 23.6. sme spoloène oslávili Deò rodiny v areáli školy. Pre deti boli pripravené rôzne
športové i vedomostné disciplíny, ktoré zvládli malí i ve¾kí úèastníci. Žia¾ pre premenlivé poèasie
musela školská kapela ZUŠ Slovenská ¼upèa a po nej aj Muzikoland vystúpi v telocvièni. Na záver
nás èakala tombola, na ktorú sa tešili hlavne tí najmenší, ale potešila aj tých skôr narodených.
Ïakujem všetkým, ktorí sa podie¾ali na organizovaní tohto podujatia a hlavne sponzorom, bez
ktorých by sme nemohli pripravi balíèky pre deti, obèerstvenie, èi hodnotné ceny do tomboly.
Sponzori: p. Styk, p. Slobodník Braòo, p. Budze¾ Marián, p. Barla Milan, obecný úrad, PD
Podkonice, firma Stanko, firma Nera, vlekári, farský úrad, spolok Podkonièan, farma B+B, firma
Sedita, firma Siko, Ing. ¼alík Marián, T-com a ïalšie firmy, ktoré poskytli prezentaèné predmety do
balíèkov.

Deò rodiny

Deò rodiny - Muzikoland

V pondelok 24.6. školáci išli spolu s p. farárom na výlet do Èierneho Balogu, odkia¾ sa odviezli
Èiernohronskou železnièkou do lesníckeho skanzenu Vydrovo, kde bol pre deti pripravený
animaèný program: pílenie dreva, zatåkanie klincov a hod polenom. Po prechádzke skanzenom
sme sa na spiatoènej ceste zastavili v mini zoo v Hronci, kde sme sa povozili na koníkoch a pozreli
si tradièné aj menej tradièné domáce zvieratá.
28.6. sme oslávili záver školského roka opekaèkou, ktorá bola spojená pre školákov a
predškolákov s èarovnou nocou strávenou v škole.
Na záver chcem poïakova všetkým, ktorí sa podie¾ali na zbere bazy èiernej.
Zuzana Dobríková

Školský výlet
PODKONICKÝ
ODKONICKÝSpravodaj

Záver šk. roka - opekaèka
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KULTÚRA
CYKLUS LETNÝCH ORGANOVÝCH KONCERTOV
Na slávnos sv. Jakuba v Jakube
Pre milovníkov komorného prostredia je pripravený koncert v gotickom kostole sv. Jakuba v
Jakube pri Banskej Bystrici. Priatelia hudby tak na slávnos sv. Jakuba 28. 7. o 16.00 prednesú
koncert klasickej hudby. Diela organovej, gitarovej, hus¾ovej a klavírnej klasiky budú znie v podaní
Jozefa Siváka, Jána Sedlického, Šimona Mackova, Matúša Kucbela a ich hostí.
Aj na Hôrke v Radvani
Do programu letných organových koncertov sme zaradili už tradièný hodový koncert pri
príležitosti sviatku Narodenia Panny Márie v kostole na Hôrke v Radvani. 8. september od 19.00
bude patri Jánovi Bullovi a jeho hosom na organovom koncerte spojenom s uzatvorením slávenia
patrocínia miestneho chrámu.
Katedrála Banská Bystrica
Cyklus letných organových
koncertov sa uzavrie 24. septembra
v.Katedrálnom chráme sv. Františka
Xaverského, ktorý v tento deò bude
slávi výroèie svojho posvätenia.
Organový koncert Mareka Dietricha
bude ma zaèiatok o 19.00.
-vt- (zdroj: bystrica.dnes24.sk)

KNIHA O PAVLOVI TONKOVIÈOVI
Vo štvrtok 13. júna sa v malej koncertnej sále Slovenského
rozhlasu konala milá slávnos. Do života sa uvádzala kniha autora
Ondreja Dema o našom rodákovi, pedagógovi, folkloristovi,
zberate¾ovi, redaktorovi, dirigentovi a skladate¾ovi profesorovi
Pavlovi Tonkovièovi. Krásne hodinové pásmo pod
moderátorskou taktovkou Nory Turancovej a Sama Smetanu
tvorilo èítanie úryvkov z knižky popretkávané hudbou, o ktorú sa
sèasti postarali aj naši folkloristi - fujarista, gajdoš a spevák Jozef
Kostúr a Ján Kupec. Na záver pridal autor monografie Ondrej
Demo pár spomienok na Pavla Tonkovièa a na ružových
lupienkoch symbolicky vypustil knihu do sveta.
Publikácia môže doletie i k vám, pre záujemcov je k dispozícii
na obecnom úrade za cenu 10,- Eur.
-mk-
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KULTÚRA
PREÈO NAVŠTÍVI HRAD ¼UPÈA?
Ochrana pamiatok predstavuje významný fenomén v dejinách civilizácie, ktorý je symbolickým
odrazom vyspelosti jedincov i celého národa. Keïže všetko podlieha neúprosnému èasu, vyžadujú
aj pamiatky a hmotná kultúra pozornos, ktorá by mala vyústi v pozitívny obraz ich správcu alebo
majite¾a.

Železiarne Podbrezová a. s. si vytvorili pri obnove Hradu ¼upèa urèité kategórie hodnôt pod¾a
ich významu èi už architektonického, historického, výtvarného, ale aj spoloèenského.
Rekonštrukcie, ktoré na hrade ¼upèa prebehli a prebiehajú, majú jednu nosnú myšlienku, ktorá
smeruje k zachovaniu sústavy objektov hradu pre budúce generácie a to pod prísnym
rešpektovaním zachovania pamiatkového charakteru. Toto všetko by nebolo možné realizova bez
finanèného zabezpeèenia spoloènosti. Ako kastelán hradu si vás dovo¾ujem pozva do útrob hradu,
aby ste sa na vlastné oèi presvedèili o pozitívnych zmenách v tejto významnej kultúrnej pamiatke
Slovenska.
Drobné nazretie do prehliadkovej trasy
Hrad ¼upèa síce svojím datovaním nepatrí medzi najstaršie na našom území, ale už pri
dnešnom stave jeho poznania ho môžeme zaradi medzi najautentickejšie stavby tohto druhu na
Slovensku. Jeho dochované hodnoty dokonale dokladujú vývoj hradnej architektúry od polovice
13. storoèia až po súèasnos. V hornom hrade sa zachovalo viacero neskorogotických a gotickorenesanèných portálov a štyri unikátne renesanèné portály. Z tohto poh¾adu je len málo stavieb na
Slovensku, ktoré môžu ¼upèi konkurova. Pozornosti by nemala ujs celistvo zachovaná
renesanèná kaplnka. Ministerstvo kultúry v súaži Kultúrna pamiatka roka 2008 jej udelilo cenu
Fénix. Výrub stromov použitých na drevenom strope v sakristii bol dendrologickým výskumom
datovaný do roku 1480. Okrem najstarších èastí hrad ponúka návštevníkom aj iné nové aktivity v
podobe stálych expozícií, prièom v letných mesiacoch ešte nejaké prekvapenie v tejto oblasti
pribudne. Samozrejme, pracujeme aj na tom, aby sme sa stretli na Medzinárodnom festivale
stredovekej a súèasnej gajdošskej hudby - Hradné huky.
PODKONICKÝ
ODKONICKÝSpravodaj
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KULTÚRA
Vstup a prístup do hradu
Hrad ¼upèa je možné navštívi v mesiacoch júl - august denne, okrem pondelka v èase od 10.00
hod. do 15.30 hod. Mimo letnej sezóny v termíne od septembra do júna je návštevu potrebné
dohodnú na èíslach: 048/418 74 29, 0911 580 164 alebo prostredníctvom e-mailu:
info@hradlupca.sk. Prehliadka hradu je možná len so sprievodcom a trvá približne trištvrte hodiny.
Z kapacitných a bezpeènostných dôvodov je poèet jednej skupiny obmedzený na 25 návštevníkov.
Prehliadka zaèína vstupom cez hlavnú bránu, kde si v pokladni na nádvorí treba zakúpi vstupenky.
Dospelí zaplatia za vstup 1 €, deti vo veku od 6 do 19 rokov, študenti a dôchodcovia zaplatia 0,50 €.
Ostatné skupiny majú vstup bezplatný. Za použitie fotoaparátu poèas návštevy hradu si priplatíte
15 €.
Upozornenie! Vo¾ný vstup v prvú nede¾u v mesiaci je možný iba v múzeách v zriaïovate¾skej
pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Hrad ¼upèa je v správe Železiarní
Podbrezová a. s., takže táto z¾ava sa v jeho areáli nedá uplatni. Na druhej strane k dispozícii je
rodinná vstupenka, z¾ava pre väèšie skupiny ¾udí a držitelia Regionálnej karty Horehronia majú 20
% z¾avu z ceny vstupného. K dispozícii je jedno parkovisko pred hradným areálom, ktoré je bez
poplatku za parkovanie. Na hrad sa dá dosta turistickým chodníkom, prièom cesta zo železniènej
alebo autobusovej zástavky trvá do 20 minút. Všetky potrebné informácie sú preh¾adne zobrazené
aj na webovej stránke: www.hradlupca.sk .
V prípade, že by ste mali nejakú otázku, neváhajte sa ozva prostredníctvom uvedených
kontaktov.
Vladimír Homola
kastelán Hradu ¼upèa
BANSKÝ NÁUÈNÝ CHODNÍK - ŠPANIA DOLINA
V apríli 2006 otvorili na Španej Doline "Malý banský náuèný chodník". Chodník je prístupný pre
verejnos formou individuálnej turistiky alebo so sprievodcom.
Historický banícky chodník
Chodník: Prechádzka zaèína pri Klopaèke, odtia¾ stúpajúcim chodníkom popri šachtách a štôlniach na Fajtlovú - najstrmší úsek chodníka, ktorý preklenie výškový rozdiel z námestia 728 m.n.m.
do 800 m.n.m - vyhliadkové miesto na halde Maximilián, Odkia¾ je nádherný výh¾ad na Kremnické
vrchy. Ïalšie pamiatky sa nachádzajú v rovnakej výške, takže vychádzka pokraèuje len po
vrstevnici a potom spä dolu na námestie. V rámci možností je chodník udržiavaný poèas celého
roka v schodnej kondícii okrem extrémnych situácií zapríèinených poèasím.
-vt-
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NOVÉ NA www.NasePodkonice.sk
Najnovšie príspevky na www.NasePodkonice.sk:
- Podkonický spravodaj 6 / 2013 / autor: Jaroslav Kostúr
- Máj v MŠ / Marta Gregorová
- Ïakovný list za MŠ / Marta Gregorová
- Máj v škole / Zuzana Dobríková
- Ïakovný list ZŠ / Zuzana Dobríková
- Vtáèiky na hàbku – zima 2013 / Michal Vráb
- Projekt Muzikoland / Zuzana Polónyová
- Pleše hýria farbami / Jana Šípková
- Farské oznamy 17.6. – 23.6.2013 / Jozef Kuneš
- Kurz Billingsovej ovulaènej metódy / Jozef Kuneš
- Do práce na bicykli / Peter Polóny
- Oce¾ový Medveï / Peter Polóny
- Deò rodiny / Zuzana Dobríková
- Farské oznamy 24.6. – 30.6.2013 / Jozef Kuneš
- FK Tatran Podkonice – Mlados Luèatín / Andrej Lupták
- EMfest 2013 / Jaroslav Kostúr
- Deò rodiny – foto / Michal Vráb
- Podkonice obrazom – jún / Dušan Koctúr
- Farské oznamy 1.7. – 7.7.2013 / Jozef Kuneš
- Sv. omša na Kaliští / Vladimíra Turèanová
- Farské oznamy 8.7. – 14.7.2013 / Jozef Kuneš
- Kalište 2013 / Jaroslav Kostúr
- Jún v škole / Zuzana Dobríková
- Obmedzenia na cestách / Jaroslav Kostúr
Team NasePodkonice.sk

DOBRÔ PODKONICKÔ
V auguste sa môžete teši na 1. roèník vo varení gulášu pod názvom Dobrô Podkonickô.
Úspešná letná akcia, na ktorej sa vlani zúèastnilo 9 družstiev si našla svojich priaznivcov.
Súaž bude prebieha v sobotu 24. augusta 2013. Každé súažné družstvo sa musí prihlási
písomne na email info@nasepodkonice.sk najneskôr do 10. augusta 2013 . Obratom dostanete
pravidlá, ktoré budú tento rok záväzné. V pravidlách sa dozviete všetky podrobnosti, aby ste mali
èas sa svedomito a dôkladne pripravi.
Tešíme sa na vašu úèas.
PODKONICKÝ
ODKONICKÝSpravodaj

Team Dobrô Podkonickô
Júl & August 2013

OKIENKO HUMORU
Starí manželia išli na dovolenku. Prišli k moru, bol práve odliv.
Manžel hovorí žene: ”Celý život šetríme na dovolenku a oni ho vypúšajú.”
- "A ako to máte vy s dovolenkou?" pýta sa sused suseda.
- "ažké. Kedy pôjdem, to rozhodne vedúci, kam pôjdem, to rozhodne manželka a ja musím
rozhodnú, kde na to vzia."
Jeden z hostí letného zájazdu sa pýta miestneho chlapca:
- "Chlapèe, ako dlho už tu prší?"
- "Ja neviem, ja mám len 6 rokov."
Idú policajti na zájazd dvojposchodovým autobusom. Zatia¾, èo policajti dole sa bavia, hore je
nejako podozrivo ticho. Jeden z policajtov sa tam teda ide pozrie a vidí, že všetci sedia ako
prikovaní, držia sa sedadiel a vydesene pozerajú pred seba.
- "Èo sa deje?" pýta sa prekvapene.
- "Vám dole je hej, vy tam máte šoféra!"
Slovák má len tri želania poèas dovolenky:
Jemný piesok, èistá voda, ...a aby sa miešaèka nepokazila.
-jk-

PODUJATIA
POZVÁNKY NA PODUJATIA V REGIÓNE
13. 07. 2013

ÈEREŠÒOVÁ HOSTINA 2013

KORDÍKY

19. 07. 2013

FEST HALUŠKY TURECKÁ

TURECKÁ

20. 07. 2013

VARENIE A OCHUTNÁVKA ŠTIARCU

ŠPANIA DOLINA

26. 07. 2013

NA BADÍNSKYCH VÀŠKACH - FOLKLÓR

BADÍN

27. 07. 2013

FIZOLÒOVÝ DEÒ - 7. ROÈNÍK

KYNCE¼OVÁ

27. 07. 2013

DEÒ SÁSOVSKEJ UHORKY - 141. VÝROÈIE

SÁSOVÁ

10. 08. 2013

TEKVICOVÁ ZÁBAVA NA ŠPANEJ DOLINE

ŠPANIA DOLINA

17. 08. 2013

STRETNUTIE GENERÁCIÍ

KALIŠTE

17. 08. 2013

PÍLENIE DREVA BRUCHAÈKOU - 7. ROÈNÍK

BALÁŽE

24. 08. 2013

DOBRÔ PODKONICKÔ - VARENIE GULÁŠU

PODKONICE

14. 09. 2013

VARENIE SLIVKOVÉHO LEKVÁRU

ŠPANIA DOLINA
-jk- (zdroj: www.folklorfest.sk)
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PODUJATIA
PODKONIÈAN NA STUPNI VÍAZOV V POHORELEJ
Malebný horehronský kraj v obci Pohorelá pod majestátnou Krá¾ovou ho¾ou sa stal 15. júna
2013 miestom konania Horehronských slávností koscov a hrabaèiek. Hlavnou èasou slávností boli
19. Majstrovstvá Pohorelej a sveta v kosení. Podujatie zorganizoval Miestny odbor Matice
slovenskej, folklórna skupina Krá¾ová ho¾a a Obecný úrad v Pohorelej. Otcovskú ruku nad
podujatím držal Dr. Lukáš Janoška, nieko¾konásobný víaz v kategórii koscov do 60 rokov a rodák z
Pohorelej.
Za slneèného poèasia sa zúèastnilo 37 koscov a kosaèiek z dvanástich dedín a miest
Slovenska z Bratislavy, Oravy, Ábova, Tatier a Horehronia. Svojou úèasou podujatie podporil aj
poslanec národnej rady Alojz Hlina. Súaž v ruènom kosení prebiehala na pri¾ahlej lúke na
vymeraných súažných poliach. Nad priebehom súaže dohliadala trojèlenná porota s èasomierou
a rozhodcami kontrolujúcimi kvalitu pokosenia po¾a. Pravidlá súaže boli ve¾mi prísne. V prípade,
že výška pokosu v priemere na celú plochu súažného po¾a bola vyššia ako 3 cm, rozhodcovia
postihli kosca trestnými sekundami.
Súažilo sa v nasledovných kategóriách s presne vymeranou plochou po¾a:
Nosièi vody do 18 rokov 25 m2
Ženy
25 m2
Chlapi do 60 rokov
50 m2
Chlapi nad 60 rokov
50 m2
Chlapi nad 70 rokov
25 m2
Otcovia a synovia
50 m2

Anton Budzel v akcii

Chlapi do 60 rokov

Našu obec v kategórii do 60 rokov zastupoval výborný kosec Anton Budze¾. Súaže v Pohorelej
sa zúèastnil prvý krát. Nebola to jeho prvá súaž v ruènom kosení. Podobných súaží sa
zúèastòoval od osemdesiatych rokov. Pohorelú navštívil v sprievode svojej rodiny, ktorá ho celý èas
povzbudzovala. Na súažné pole nastúpil v druhej polovici koscov a hneï zaujal všetkých divákov
svojím precíznym a plynulým kosením. Svižným tempom pokosil celé súažné pole a dostal len 5
sekúnd za trestné body. Tento výborný výkon umiestnil nášho podkonièana na druhé miesto a tak
mohol hrdo vystúpi na stupene víazov.
Výsledky v kategórii chlapi do 60. rokov
por. meno priezvisko obec
èas v min. trestné sek.
1. Milan K¼USKA
HRUŠTÍN
1:29
5
2. Anton BUDZE¼
PODKONICE 2:19
5
3. Marcel KURJAN POPROÈ
2:15
15
PODKONICKÝ
ODKONICKÝSpravodaj

výsledný èas
1:34
2:24
2:30
Júl & August 2013
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PODUJATIA
Koscov k lepším výkonom povzbudzoval spev folkloristov v doprovode ¾udovej hudby Pokošovci
a približne tristo divákov, ktorí si aj vypoèuli horehronskú kapelu ParadoX a recitál Terezky
Zibrikovej z Pohorelej. V sprievodnom programe bola jazda na koníkoch, lukostre¾ba, prejazd
bránkami malým rebriniakom a vykopávanie èižmy do dia¾ky. Spolu s kolotoèmi a dobrotami zo
stánkov sa to podobalo na košecké hody.
Výkon pána Antona spolu s duchom a atmosférou Horehronských slávností koscov a hrabaèiek
môžu by motiváciou pre všetkých, ktorí by si chceli na vlastnej koži skúsi súaž v tradiènej
disciplíne ako je ruèné kosenie. Nášmu podkonièanovi držme palce na ïalších súažiach a verím,
že nezostane samotným reprezentantom našej obce. Veï šikovných koscov máme dos. Èo lepšie
vyèistí hlavu v dnešnej uponáh¾anej dobe, ako napríklad dobre vykonaná práca kosou na voòavej
lúke.
Lepšie ako nájs hrudu zlata, je zobra si za manžela dobrého kosca. (Slovenské príslovie)
Marián Matuška
viac fotografií nájdete na www.NasePodkonice.sk

ŠPORT
FUTBAL - I. TRIEDA
Máme za sebou zvláštnu futbalovú jar. Z tohto miesta
som na jeseò chválil našich hráèov za peknú hru, ktorá
prinášala aj dobré výsledky a tak neèudo, že oèakávania
fanúšikov pred jarnou èasou boli ve¾ké. Žia¾, ostali
nenaplnené. Výkony aj výsledky nášho družstva poznaèili
absencie a zranenia k¾úèových hráèov, viac zápasov sme
hrali v týždni ako cez víkendy, ale tieto podmienky boli
rovnaké aj pre našich súperov. Najviac zarmucujúce a
bolestivé boli debakle, ktoré sme utrpeli pred vlastnými
fanúšikmi a hlavne spôsob, akým sme tie zápasy odohrali
- bez zodpovednosti, bez snahy, rezignovane. Pevne
verím, a urèite nie som sám, že toto sa od novej sezóny už
nebude opakova a opä sa vrátime k futbalu, ktorý bude
teši našich priaznivcov.
Ove¾a lepší výkon túto jar predviedli funkcionári a
podporovatelia futbalu, ktorí sa po veternej smršti zomkli
a spoloènými silami sa im podarilo urobi okrem strechy aj
prekrytie tribúny. Patrí im ve¾ké poïakovanie za ich èas,
energiu a ochotu zlepši a skrášli areál na Brodku.
-mk-
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Tabu¾ka po skonèení súaže
body
1. Jakub

57

2. Braväcovo

51

3. Luèatín

50

4. Èierny Balog

48

5. Hronec

47

6. Valaská

41

7. Osrblie

38

8. Staré Hory

34

9. He¾pa

34

10. PODKONICE

34

11. Poniky

31

12. Harmanec

18

13. Baláže

17

14. Pohronská Polhora

14
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FARSKÉ OKIENKO
NAŠA PÚ DO SELIEC
Pri príležitosti 1150. výroèia príchodu vierozvestov Cyrila a Metoda na Ve¾kú Moravu sa dòa
5.júla 2013 konali rôzne púte a slávnostné sväté omše po celom Slovensku a za zmienku stojí aj
skutoènos, že Národná banka Slovenska vydáva v náklade milión kusov pamätnú dvojeurovú
mincu s portrétom Cyrila a Metoda. „Jej význam je však v odkaze, ktorý chceme touto mincou
tlmoèi a v rozsahu posolstva, ktoré chceme dosiahnu,“ uviedol guvernér NBS Jozef Makúch.
Európska komisia a niektoré èlenské štáty v rámci pripomienkového konania požiadali o
odstránenie náboženských symbolov z návrhu mince. NBS však trvala na svojom návrhu- spojenia
symbolu štátnosti a kresanstva a tak koncom novembra minulého roka Európska komisia schválila
pôvodný návrh aj s kresanskými symbolmi.
V rámci národnej Cyrilo-Metodskej púte v Nitre sa slávnostnej svätej omše na Svätoplukovom
námestí zúèastnili tisícky veriacich zo všetkých kútov Slovenska vrátane najvyšších predstavite¾ov
štátu a cirkvi. Hlavným celebrantom bol osobitný vyslanec Svätého Otca Františka kardinál Franc
Rodé, emeritný prefekt Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoloènosti apoštolského
života, ktorý preèítal poverovací list jemu adresovaný od pápeža Františka s pozdravom pre
všetkých pútnikov, v ktorom pripomenul význam misie solúnskych bratov.
Nedali sme sa zahanbi ani my a skupina takmer dvadsiatich pútnikov z Podkoníc pod vedením
nášho p. farára Jozefa Kuneša sme sa vybrali na jubilejnú diecéznu Cyrilometodská pú do
Seliec. V Priechode sme sa pripojili ku poètom rovnakej skupine pútnikov, ktorú viedol p. farár
Marek Iskra a takto spoloène sme dorazili ku farskému Kostolu sv. Cyrila a Metoda, kde nás už vítal
miestny duchovný správca d.p. Gabriel Brendza. Tento vzácny kostol tohto roku zavàšil svoje 150.
výroèie patrocínia ako prvého kostola na slovenskom území vtedajšieho Uhorska zasväteného
našim vierozvestom. Oltárny obraz sv. Cyrila a Metoda ma¾oval od jesene 1862 do jari 1863
banskobystrický maliar Július Jonáš a na tisíce výroèie príchodu sv. Solúnskych bratov ho v roku
1863 požehnal Banskobystrický biskup Štefan Moyses. Oltárny obraz je nama¾ovaný na plátne a
znázoròuje solúnskych bratov v tradièných farbách. Autor vierozvestov zobrazil ako bratskú dvojicu
svätcov so svätožiarou nad hlavami a v pestrofarebnom kòazskom habite.
Biskupská funkcia sv. Metoda je na obraze zvýraznená širokou šerpou a žehnajúcim gestom. V
¾avej ruke drží "obraz na dreve" s motívom posledného súdu. Sv. Cyril je zobrazený s
jednoramenným krížom a v ¾avej ruke drží knihu, ktorá ho charakterizuje ako filozofa.
Hoci obraz nieko¾ko desaroèí nebol súèasou interiéru kostola, po zreštaurovaní opä
dominuje jeho oltárnej èasti. Diecézny biskup Rudolf Baláž ho požehnal 5. júla 1996.

Slávnostnú sv. omšu celebroval nový generálny vikár Banskobystrickej diecézy Branislav
Koppal.
K duchovnému obèerstveniu sa pridalo aj pohostenie agapé, ktoré èakalo po sv. omši na
všetkých zúèastnených a tak sme takto posilnení mohli vyrazi peši spä do našich milých
Podkoníc.
Vladimíra Turèanová
PODKONICKÝ
ODKONICKÝSpravodaj
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FARSKÉ OKIENKO
SV. OMŠA NA KALIŠTI
Už viac ako 20 rokov sa na Kališti stretávajú veriaci z Podkoníc a blízkeho okolia pri slávení sv.
omše, ktorá sa koná na pamiatku obyvate¾ov tejto bývalej osady. Už pred 2. svetovou vojnou sa tu
konali sv. omše vždy v nede¾u nasledujúcu po sviatku sv. Cyrila a Metoda. Na túto tradíciu sa
nadviazalo v roku 1991 za pôsobenia p. farára Dávida Tencera, ktorý v tom èase pôsobil v
Podkoniciach a pokraèuje sa v nej až dodnes.

Tento rok nás liturgiou sprevádzal podkonický p. farár Jozef Kuneš a pozvaný hos a kazate¾
Boris Brutovský, ktorý pôsobí ako duchovný správca Katolíckeho gymnázia Štefana Moysesa v
Banskej Bystrici. Krásne poèasie prilákalo na Kalište mnohých veriacich hlavne z Podkoníc,
Balážov, Priechodu, Slovenskej ¼upèe, ale aj bývalých Kališanov a ich potomkov. Sme radi, že
spevom a hudbou sme mohli prispie k dôstojnému sláveniu sv. omše aj my podkonickí speváci.
Po skonèení obradov sa nikto nenáhlil, mal èas prehodi pár slov so známou tvárou, ktorú tam
uvidel a družné rozhovory pokraèovali aj pri výbornom guláši od DeSpoTur Dubiny z Podkoníc.
Verím, že tradícia bude pokraèova a pri takomto duchovnom obèerstvení sa budeme
pravidelne stretáva aj v budúcich rokoch.
Jaroslav Kostúr
uverejnené aj na www.NasePodkonice.sk, kde nájdete viac foto
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VIETE, ŽE ...
DRESS CODE ALEBO SPÔSOB OBLIEKANIA NA URÈITÉ PRÍLEŽITOSTI
Hurá, prišlo leto! Ja mám leto ve¾mi rada aj kvôli tomu, že sa netreba ve¾a naoblieka a páèia sa
mi ¾ahké a farebné materiály. Je prirodzené, že poèas horúèav sa snažíme na sebe nosi èo
najmenej obleèenia. Treba však rozlišova, kde sa ako obliec.
My, ženy sa prirodzene chceme páèi, je nám to tak dané a teda by to mala by vec sama o sebe
správna . Preto môžeme pripusti, že táto vec sa môže viac uplatòova a realizova na urèitých k
tomu vhodných miestach. Existuje však nám známy „dress code" alebo spôsob obliekania. Na
miestach a príležitostiach ako sú svadby, stužkové, plesy, veèierky a podobné spoloèenské akcie
sa preto možno dá uzna za prípustné, aby devy - ženy mali krásne zvodné šaty, aby zažiarili, aby
pôsobili nádherne a príažlivo, aby na seba pútali pozornos a páèili sa mužom. Avšak do práce
alebo na rôzne formálne stretnutia sa obliekame formálne. Ako by to vyzeralo, keby žena v banke
sedela v tielku s výstrihom po brucho a v kraasoch?
A teda si položme aj takúto otázku: „Ako sa obliec do kostola?"
Oddávna sa ¾udia snažili ís do kostola v tom najlepšom a
najvhodnejšom obleèení, aké mali. Brali si také šaty, ktoré pôsobili
dôstojne a tiež zakrývali v podstate celé telo. Ale postupne sa štýl
obliekania do kostolov stal neregulovaný a bez pravidiel. Aj u nás v
Podkoniciach sa tradovalo, že všetko nové sa obliekalo „po prvô" do
kostola. Ale nie všetko nové je vhodné. Dnešná móda je ve¾mi
variabilná a viac odha¾uje ako zakrýva.
Stretávame sa bežne s tým, že v bazilikách a rôznych chrámoch
po celom svete je zakázaný vstup v odhalených ramenách a
kolenách a platí to pre ženy aj mužov rovnako, bez oh¾adu na vek a
„dobrú postavu." Upozoròujú na to tabule pred vchodom do
chrámov. Nedovo¾ujú sa minisukne, šortky, trièká s tenkými
ramienkami a odhalené chrbty a ramená.
Veï do kostola chodíme za úèelom modlitby. Je to
posvätné miesto, ktoré má by domom novozákonnej obety
(svätej omše) .
Mali by sme ma na zreteli èi sa do kostola a na podobné posvätné miesta obliekame
dostatoène vhodne.
Príliš odhalené telá zaèali vadi niektorým cirkvám v Èechách vrátane Bratstva sv. Pia X. Zašlo
to dokonca tak ïaleko, že spísali aj špeciálnu príruèku, ako sa vhodne obliec. Jej autorom je èlen
bratstva Tomáš Stritzko. A to sa o našich èeských bratoch hovorí, že sú prevažne ateistickou
krajinou.
U nás na Slovensku sa zrejme podobná príruèka nechystá, keïže sa spoliehame na akúsi
prirodzenú slušnos ¾udí, ktorí vstupujú do chrámov s úctou.
A preto milé dievèatá a ženy, urèite máme všetky plné skrine obleèenia a aj takého, v ktorom sa
cítime pohodlne, aj keï je príliš vyzývavé a možno pod¾a najnovšej módy. Snažme sa však pre
návštevu chrámu zvoli sukne a nohavice siahajúce pod kolená a horná èas odevu by mala
zaha¾ova plecia, by bez väèšieho výstrihu a s dlhším rukávom. Alternatívou môže by šatka alebo
šál prehodené okolo pliec. Vyhnú by sme sa
mali
aj príliš tesnému a elastickému
obleèeniu a noseniu riflí v nede¾u a sviatoèné
dni. A pozor - to isté by malo plati aj pre
pánov.
Nakoniec, veï máme ve¾a iných
príležitostí, kde využi naše „sexy" obleèenie.
Pamätajme na to, aby sme nezostali pred
bránou kostola, ako táto dievèina na
obrázku.
-vt- (zdroj: akodokostola.czweb.org
a tvnoviny.sk)
PODKONICKÝ
ODKONICKÝSpravodaj
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FARSKÉ OZNAMY
15. 7. 2013 - 21. 7. 2013

8. 7. 2013 - 14. 7. 2013

15.7.

8.7.

18.00 - féria
9.7.

+ Stanislav Stanko a ostatní z rodiny
18.00 - féria

10.7.

+ Drahoslav Valent

18.00 - Svätého Benedikta, opáta
Poïakovanie za 70 rokov života Jozefa
11.7. Šusteka a prosba o požehnanie rodiny
18.00 - féria
12.7.

+ Emília a Alfonz Mojžiš a syn Ján

18.00 - Prebl. Panny Márie Karmelskej
+ st. rodièia Emília a Ján,
dcéry Anna, Mária a Helena
16.7.
18.00 - Sv. Andreja-Svorada a Benedikta
+ Jozef, Angela a Gizela

17.7.

18.00 - féria
18.7.

19.7.

+ rodièov Alžbeta a Cyril Jamrich
18.00 - Sv. Alojza Gonzágu, reho¾níka
+ Mária a Emil Slobodník, Rozália
a František Havlíèek
7.30 - Panny Márie v sobotu

7.30 - Panny Márie v sobotu
Na úmysel

13.7.

14.7.

15. NEDE¼A V CEZROÈNOM OBDOBÍ
9.00
Za všetkých farníkov

+ Júlia a Vojtech Patráš

20.7.

16. NEDE¼A V CEZROÈNOM OBDOBÍ
9.00
Za všetkých farníkov
21.7.
29. 7. 2013 - 4. 8. 2013

22. 7. 2013 - 28. 7. 2013

29.7.

22.7.

23.7.

24.7.

18.00 - Sv. Brigity, reho¾níèky
+ rodièia Angela a Štefan Gregorèok,
syn a dcéra
18.00 - Sv. Sarbela Makhlufa, kòaza
Poïakovanie a prosba
o Božie požehnanie pre rodinu

18.00 - Sv. Jakuba, apoštola
Za zdravie a Božiu pomoc rodine
Slobodníkovej a Kostúrovej
25.7.
18.00 - Sv. Joachima a Anny, rodièov P. M.
Za zdravie a Božiu pomoc
pre rodinu Babjakovú a Dominovú
26.7.
7.30 - Sv. Gorazda a spoloèníkov
27.7.

+ Mária a Emil Turèan

17. NEDE¼A V CEZROÈNOM OBDOBÍ
9.00
Za všetkých farníkov
28.7.

15

18.00 - féria
30.7.

+ rodièia Anna a Viliam Oèenáš
18.00 - Sv,. Ignáca z Loyoly, kòaza
+ manžel Zoro a rodièia

31.7.

1.8.

18.00 - Sv. Alfonza Márie de‘ Liguori
Poïakovanie a prosba o Božiu pomoc
pre rodinu Turèanovú
18.00 - féria
+ Jozef Kostúr a dcéra Marta

2.8.

7.30 - Panny Márie v sobotu
3.8.

4.8.

+ Margita a Jozef Tuèan a syn Stanislav
18. NEDE¼A V CEZROÈNOM OBDOBÍ
9.00
Za všetkých farníkov

EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA - Každý štvrtok po sv. omši
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FARSKÉ OZNAMY
12. 8. 2013 - 18. 8. 2013

5. 8. 2013 - 11. 8. 2013

12.8.

5.8.

6.8.

18.00 - Premenenie Pána, sviatok
Poïakovanie a prosba
o Božiu pomoc rodinám

18.00 - féria

18.00 - féria
7.8.

+ Edita a Juraj Vráb, synovia a rodièia

18.00 - Sv. Maximiliána Márie Kolbeho
14.8.

18.00 - Svätého Dominika, kòaza
8.8.

+ Lýdia a Róbert Kostúr a rodièia

10.8.

11.8.

+ Emília a Anton Barla a rodièia
7.30 - Sv. Vavrinca, diakona a muè.
+ manžel Ján Lupták
a rodièia Mária a Ján
19. NEDE¼A V CEZROÈNOM OBDOBÍ
9.00
Za všetkých farníkov

+ rodièia Bittnerovci, Kostúrovci a deti
18.00 - NANEBOVZATIE P. MÁRIE
Za všetkých farníkov

15.8.

18.00 - Svätej Terézie Benedikty z kríža
9.8.

+ manžel Ján a syn Ján

13.8.

18.00 - Svätého Štefana Uhorského
16.8.

Poïakovanie za 80 rokov života
7.30 - Panny Márie v sobotu
+ Emil Bittner

17.8.

20. NEDE¼A V CEZROÈNOM OBDOBÍ
9.00
Za všetkých farníkov
18.8.
26. 8. 2013 - 1. 9. 2013

19. 8. 2013 - 25. 8. 2013

26.8.

19.8.

18.00 - Svätého Bernarda, opáta
20.8.

+ manžel Jozef Oèenáš, 5. výroèie

27.8.

18.00 - Svätého Pia X., pápeža
21.8.

+ Peter Babjak

28.8.

18.00 - Panny Márie Krá¾ovnej
22.8.

+ Júlia, Martin a syn Ján

+ Júlia, Anna, Pavel a syn František

30.8.

7.30 - Svätého Bartolomeja, apoštola
24.8.

Na úmysel

21. NEDE¼A V CEZROÈNOM OBDOBÍ
9.00
Za všetkých farníkov
25.8.

+ z rodiny Gregorovej

29.8.

18.00 - Svätej Ruženy Limskej, panny
23.8.

18.00 - Svätej Moniky
Poïakovanie za dožité roky
s prosbou o Božiu pomoc
18.00 - Svätého Augustína, biskupa
+ Anna a František, Jozef,
rodièia a st. rodièia
18.00 - Muè. smr sv. Jána Krstite¾a

31.8.

1.9.

18.00 - féria
Prosba o Božie požehnanie rodiny
Turèanovej a Slivkovej
7.30 - Panny Márie v sobotu
+ Veronika a Viliam Flaška, 15. výroèie
22. NEDE¼A V CEZROÈNOM OBDOBÍ
9.00
Za všetkých farníkov

EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA - Každý štvrtok po sv. omši
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