
MILÍ SPOLUOBÈANIA,

Ing. Michal Kukuèka,

starosta obce

leto, prázdniny, dovolenky, uhorková sezóna, takýmito výrazmi sa najèastejšie komentujú 

posledné dva mesiace. Som rád, že v našej obci uhorková sezóna nebola a poèas letných prázdnin 

prebehol èulý spoloèenský život, mnoho podujatí èi športových sú�aží. Preto chcem poïakova� 

všetkým organizátorom i úèastníkom za to, že ¾udia mohli spoloène strávi� chvíle so známymi èi 

priate¾mi, podebati�, pospomína�.

Zaèína sa nový školský rok, prajem teda našim žiakom a študentom ve¾a trpezlivosti, chuti a 

ochoty sa vzdeláva�, aby boli na rados� a osoh pre celé naše spoloèenstvo.

 

V najbližších týždòoch budeme pracova� na dokonèení nového územného plánu. Èaká nás 

ešte nieko¾ko dôležitých krokov, úkonov a stretnutí, aby tento územný plán èo najlepšie zoh¾adnil 

potreby a požiadavky našej obce. Verím, že spoloènými silami sa nám podarí pripravi� tento 

dokument, ktorý je ve¾mi dôležitý pre rozvoj našej obce. 

www.podkonice.sk
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„ V druhej èasti èakalo sú�ažiacich 30 tricepsových zhybov, 40 metrová prechádzka s výpadmi, 
beh s 30 kg zá�ažou a v závere „už len“ 50 k¾ukov, 30 výskokov na debòu, štandardný 250 metrový 
beh, �ahanie 80 kg re�aze, 30 anglièákov a závereèný beh na 250 metrov“,dokonèil p. Matúška.

Našu dedinu reprezentoval rodák Peter Polóny. “O sú�aži som sa dozvedel mesiac pred jej 
vyhlásením vïaka svokrovi. Po preštudovaní podmienok sú�aže som sa potešil, pretože disciplíny 
boli ako šité na mòa. Pripravené boli vytrvalos� so silou, ktoré vïaka podmienkam na dedine mám 
natrénované od malièka,“ hovorí Peter. S prípravou zaèal poctivo a to trikrát do týždòa: pondelok – 
streda – piatok.  Sú�aže sa zúèastnilo cez 20 pretekárov, ktorí stavbou tela pripomínali stretnutie 
SBS služieb.

“Ich nevýhodou bolo však to, že trávia èas v posilòovni. Tam sa sústreïujú iba na získanie 
objemu. Nie sú zvyknutí na vytrvalostnú disciplínu. Keï im dáte chysta� drevo, nevládzu“, smeje sa 
Peter. ”Ja sa pripravujem doma, robotou. Pre mòa je najlepšou prípravou chystanie dreva, kosenie, 
hrabanie sena alebo kydanie hnoja“, hovorí ví�az.

“Sú�až štartovala naraz. Každý mal prestávku 5 minút a mohol predbehnú� súpera na 
stanovišti. Pretekári mali pridelených rozhodcov, ktorí kontrolovali èas a disciplínu. Keï som prišiel 
do cie¾a, súperi mi nechceli veri�. Môj výsledný èas bol 19:16. Ostatní sú�ažiaci mali èasy nad 21 
minút. Ako ich mohlo predbehnú� také špáratko? Neveriacky krútili hlavami kulturisti”, dodal Peter.

Budúci rok sa chystá obháji� titul. Organizátori pripravia �ažšie disciplíny, v ktorých náš rodák 
urèite zostane na stupni ví�azov. Budeme mu drža� palce.

Michal Vráb, zdroj: www.dtonline.sk, foto: dtonline.sk
prevzaté z www.NasePodkonice.sk, kde nájdete aj viac foto

PODUJATIA

ÚSPECH NÁŠHO RODÁKA V SÚ�AŽI OCE¼OVÝ MEDVEÏ

Športový areál Olymp v Detve sa v sobotu 22. júna premenil 
na „gladiátorskú arénu“, v ktorej sa konala najtvrdšia silovo - 
vytrvalostná disciplína na Slovensku s názvom Oce¾ový 
medveï. Preèo práve oce¾ový medveï? Odpoveï nám ponúkol 
rodák z Detvy a hlavný organizátor podujatia Peter Matúška. 
„Pointu prezrádza zoznam úloh, veï v rámci sú�aže museli 
sú�ažiaci zvládnu� 30 bicepsových zhybov, 15 hlbokých drepov 
so 100 kg èinkou, prebehnú� 250 metrov, v zapätí desa� krát 
prevali� 100 kg pneumatiku, desa� krát vytlaèi� nad hlavu 60 kg 
èinku, opätovne prebehnú� 250 metrov a ešte stále nekonèíme“, 
vysvet¾uje s úsmevom organizátor, ktorý je známy ako kondièný 
tréner pôsobiaci v Banskej Bystrici.



Spravodaj  ODKONICKÝP3 September 2013

PODUJATIA

PODKONICE 2. MIESTO NA FIZOLÒOVOM DNI V KYNCE¼OVEJ

Fizolòový deò, to bola akcia ïalšej obce zo združenia mikroregionu Pod Pánskym dielom. 
Putovnú varechu prevzala od starostky Seliec úradujúca starostka Kynce¾ovej. V sobota 27.júla sa 
konal sa už siedmy roèník vo varení fazu¾ového "kadeèoho". Naše rodinné družstvo sa už v 
minulosti zúèastnilo tejto akcie. Vtedy našu "Garšòovú fantáziu" porota dokonca ocenila. Aj tretie 
miesto sa ráta.

Teraz, po pä� roènej prestávke, sme sa rozhodli znova sú�aži�. A ako poriadni lokálpatrioti pod 
hlavièkou obce Podkonice. Do sú�aže sa prihlásilo 6 dvojèlenných družstiev. Po skúsenostiach z 
poslednej úèasti sme sa rozhodli, že nebudeme kopírova� a vari� nejakú variáciu "guláša", lebo 
všetci vlastne varili ten. Len pre splnenie zámeru dali do kotlíka fazu¾u. My sme porotu prekvapili 
pirohami plnenými fazu¾ovým pyré s kuracími peèienkami. Boli podávané so škvarkami a posypané 
fialovou cibu¾kou. Porotcovia boli nadšení a ocenili nás druhým miestom.

Dušan Koctúr, Foto: podkonican.webnode.sk
prevzaté z www.NasePodkonice.sk, kde nájdete aj viac foto
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DOBRUO PODKONICKUO - I. ROÈNÍK

Guláš na ve¾a spôsobov a usmiati ¾udia. Týmito slovnými spojeniami by som charakterizoval 
prvý roèník podujatia DOBRUO PODKONICKUO - akciu, ktorú sme zorganizovali (Michal Vráb a 
Tomáš Turèan) a Team Naše Podkonice v sobotu 24. augusta 2013 na Plešiach. Akcii sa zúèastnilo 
spolu 7 družstiev (Aprilia, Pa¾ovci, Paštikári z Hrbu, Medvede, Farma, Sro a Štangasti). Posledné 
ôsme družstvo pod názvom 158 sa prihlásilo dodatoène poèas sú�aže a jeho výkon sme hodnotili 
nesú�ažne. 

Hodnotiaca porota v zložení Ladislav Slobodník – debnár z Podkoníc, Radoslav Rieèan – 
majite¾ penziónu a reštuarácie GRAJCIAR z Luèatína a Pavol Oravec – šéfkuchár, ktorý

a uèí kuchárov v Banskej Bystrici mali ve¾mi �ažkú úlohu. Spolu 8 gulášov hodnotili 
rekordne dlho. Však som im to ako usporiadate¾ aj zamiešal,pretože každý guláš doniesla hosteska 
osobitne s èíslom na vrchnej strane tácky. Na spodnej strane tácky bolo ïalšie èíslo. Týmto sme sa 
snažili zabráni� “uprednostòovaniu” mužstva alebo gulášu, ktorý by mohli teoreticky pozna�. 

Porota to mala �ažké. Sedela spolu hodinu a pol. Zameriavala sa na výzor gulášu, chu�, 
mastnotu, ingrediencie, so¾. Hodnotili guláš za tepla a v závere sa dokonca vracali k niektorým z 
gulášov ešte za studena.

Diváci si poèas sú�aže pochutnávali na výborných haluškách od Haluškárov, ktoré boli robené z 
domácej bryndze z podkonického salaša. Kto mal chu�, zahryzol sa do domácej štrúdle a k tomu 
dostal aj gulièku (koláèik) ako bonus od tímu Pa¾ovcov. Ratolesti sa do radosti vyskákali na 
trampolíne v priestoroch ihriska.

Chata Pleše nás sklamala a bufet otvorila svojim spôsobom – “zákazník si zober a zapla� bez 
obsluhy”. Touto cestou sa zúèastneným divákom ospravedlòujeme a budúci rok ponuku služieb v 
nápojoch zlepšíme.

Vyhodnotenie gulášu bolo prísne a vïaka nemu sa stal GULÁŠ MAJSTROM za rok 2013 tím 
Paštikárov z Hrbu zo svojím hovädzím gulášom. Odniesli si putovnú varechu s logom Dobruo 
Podkonickuo, vecné ceny od Teamu Naše Podkonice, ruène robenú geletu od pána Ladislava 
Slobodníka a poukážku na menu v reštaurácii Grajciar v hodnote 30 eur. Na druhom mieste sa 
umiestnili Pa¾ovci s jelením gulášom. Odniesli si poukážku na 20 eur v reštaurácii Grajciar a vecné 
ceny od Teamu Naše Podkonice. Na tre�om mieste zostal tím Farma zo svojím gulášom z barana. 
Dostali poukážku na 10 eur z reštaurácie Grajciar a vecné ceny od Teamu Naše Podkonice. Všetky 
ostatné družstvá sa zhodne umiestnili na 4. mieste.

Špeciálnou cenou bola oproti 0-tému roèníku hodnotená kreativita stánkov. Družstvá sa vo 
výzdobe doslova predbiehali. Hodnotili sa samotní gulášnici a to každý tím mohol da� jeden bod  

 zariaïuje 
reštaurácie 

...

PODUJATIA
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inému tímu. Hlas sa poèítal aj od hostesky, porotcov a dvoch usporiadate¾ov. Ví�azom sa stal tím 
Pa¾ovcov, ktorý všetkých presvedèil svojim dokonalým stánkom zobrazujúcim špajzu, dobrými 
škvarkami “od Pa¾ka Vrába” a jednotným obleèením celého tímu. Odniesli si lyžicu na naberanie 
gulášu a miešaciu varechu od pána Ladislava Slobodníka, ktorý ju vyrobil pre sú�až Dobruo 
Podkonickuo.

Verím, že ste sa dobre zabávali. Dúfam, že vám každému chutilo a prídete okošktova� aj budúci 
rok. Tešíme sa na vás.

Ïakujem sponzorom: Autodo¾ava, Team Naše Podkonice, Penzión Grajciar, Chata Pleše, 
Marian ¼alík – Krèma na Hrbe. A fotografom: Michal Vráb, Zuzana Muránska, Pavol Pitoòák.

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

Habovka, kde odštartoval už 13. roèník tejto sú�aže. Podomácky vyrobené malotraktory 
prezentovalo 38 majite¾ov zo Slovenska a Èiech, z èoho 31 sú�ažilo. Ostatní prišli svoje stroje iba 
vystavi� a prejs� „parádnu“ jazdu obcou Habovka, ktorou celá sú�až odštartovala. Úèastníci si 
zmerali sily v troch kategóriách rozdelených pod¾a objemu motora a druhu pohonu. Náš traktorík sa 
síce neumiestnil na ví�azných pozíciách, ale sme radi, že sme mohli nás a našu obec 
reprezentova� v prostredí oravských hôr.

Peter Lupták
prevzaté z www.NasePodkonice.sk, kde nájdete aj viac foto

LUPÍKOVCI NA HABOVSKÝ KARDAN 2013

Nieko¾ko nadšencov z obce Habovka na Orave 
prišlo v roku 2000 s myšlienkou usporiada� sú�až v 
podomácky vyrobených malotraktoroch, ktoré sa 
bežne používajú ako výborní pomocníci pri 
po¾nohospodárskych a lesných prácach. Akciu nazvali 
"Sú�až svojpomocne vyrobených malotraktorov O 
HABOVSKÝ KARDAN".

My sme sa o tejto akcii dozvedeli z internetu a 
rozhodli sme sa, že sa jej s naším traktoríkom 
zúèastníme aj osobne. A tak sme sa za podpory 
kamarátov, známych a rodiny 28. júla 2013 ocitli v obci 



6September 2013

ANNABÁLOVÉ FUTBALOVÉ DERBY NA BRODKU

Tohtoroèné derby VÝCHOD vs. ZÁPAD prebehlo fair play a za podpory divákov opä� 
nerozhodne 2:2. Zo zaèiatku “akoby” malo prevahu mužstvo zo západu, ktoré sa ujalo vedenia. V 
druhom polèase sa zaèali východniari èoraz viac približova� k bráne západu, až nakoniec došlo k 
vyrovnaniu a penaltám.

Penalty boli špièkové “lepšie ako na lige majstrov”, poslednú nakoniec nepremenili východniari 
4:5. Mužstvu ZÁPADu k ví�azstvu gratulujeme. Po zápase každému dobre padol výborný gulášik a 
kvalitné obèerstvenie v bufete. Všetkým zúèastneným, organizátorom a hlavne divákom srdeène 
ïakujeme. Športu zdar a futbalu zvláš�! 

Ivan Homola
prevzaté z www.NasePodkonice.sk, kde nájdete aj viac foto

NOHEJBALOVÝ TURNAJ

Nohejbalové turnaje v našej dedine patria po volejbalovom štefanskom turnaji k sú�ažiam s 
najdlhšou tradíciou a výnimkou nebol ani tento rok, keï sa vo vo¾ný štvrtok 29. augusta uskutoènila 
letná edícia tohto podujatia. Turnaj sa vrátil na antuku volejbalového ihriska pri kaplnke. Ako po iné 
roky, aj tento raz sú�ažilo osem trojíc rozdelených do dvoch štvorèlenných skupín. 

Stretnutia v skupinách boli ve¾mi vyrovnané a do poslednej chvíle nebolo rozhodnuté o poradí v 
skupinách a semifinalistoch.  Do prvého semifinále sa nakoniec prebojovali tímy  OLD BOYS (Juraj 
Barla, Laco Barla a Ivan Kostúr) a ŠNÚRKY (Jaroslav Chaban, Ján Pav¾ák, Vlado Lamper). V 
druhom semifinále svoje zbrane skrížili Strechári a M&M&M. Vo finále sa však už po  nieko¾kýkrát 
za sebou stretla stará známa dvojica nasadených tímov ŠNÚRKY a M&M&M. 

Finálový zápas sa niesol v duchu "každý chví¾ku �ahá pílku". V závere malo viac š�astia 
mužstvo M&M&M (Michal Valent, Marek Kukuèka, Michal Kukuèka), ktoré odplatilo súperovi prehru 
z minulého leta a je tak aktuálnym ví�azom letného aj zimného nohejbalového turnaja.

-mk-
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VO¼NÝ POJAZD DH PODKONICE

V nede¾u 25. augusta 2013 miestni bikeri prekvapili naše Podkonice a usporiadali nultý roèník 
Vo¾ného pojazdu v trase Podkonice Pleše (Chata) – Podkonice. Nadviazali tak na úspechy Števa 
Èemana, keï sa v našich Podkoniciach jazdil Slovenský pohár s úèas�ou aj majstra sveta Filipa 
Polca.

 

Zjazdu horských bicyklov sa zúèastnilo spolu 19 pretekárov. Štyria z nich boli na HARD 
bicykloch, teda bicykel s odpruženou vidlou vpredu a zadnou èas�ou pevnou. Pätnás� pretekárov 
jazdilo na FULL, takže celoodpružených strojoch.

Sú�až bola rozdelená do dvoch sú�ažných kôl. Obidve èasti sú�aže boli merané èasomierou. 
Poèítal sa lepší èas. Ví�azom v kategórii celoodpružených byciklov sa stal miestny lokál Andrej 
Lakomèík s èasom 2.53.10. V kategórii Hardtail si odniesol zlatý pohár Marek Randa s èasom 
3.36.80. 

Organizátori ïakujú: Autodo¾ava – Peter Ulbrik, Gula Media, s.r.o., D.J. Flux a svojim rodièom.

VÝSLEDKY SÚ�AŽE:

Kategória FULL:
poradie a meno bydlisko èas vek bike                   
1. Andrej Lakomèík Podkonice 2.53.10 19 Yron Hors
2. Jozef Rochovský Podkonice 2.53.18 15 Cona Operator
3. Marek Gulièka Žiar nad Hronom 2.54.10 18 Specialized Demo 8

Kategória HARD:
poradie a meno bydlisko èas vek bike                   
1. Marek Randa Podkonice 3.36.80 20 CTP Raptor
2. Filip Jakuba Sliaè 3.49.47 14 Leader Fox Drak Star
3. Marek Styk Podkonice 4.48.51 12 Gian Beas 2

Michal Vráb, Foto: Dušan Koctúr

.

.

uverejnené aj na www.NasePodkonice.sk, kde nájdete viac foto a kompletné výsledky
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NOVÉ NA www.NasePodkonice.sk

Najnovšie príspevky na www.NasePodkonice.sk:

- Obmedzenia na cestách / autor: Jaroslav Kostúr

- Podkonický spravodaj 7+8 / 2013 / Jaroslav Kostúr

- Podkonièan na stupni ví�azov v Pohorelej / Marián Matuška

- Problémy s WEB-kamerou na Plešiach / Michal Vráb

- Zákaz sypa� smeti ? / Michal Vráb

- Úspech nášho rodáka v sú�aži Oce¾ový Medveï / Michal Vráb

- Podujatia na vo¾ný èas / Dušan Koctúr

- Podkonice 2. miesto na Fizolòovom dni v Kynce¾ovej / Dušan Koctúr

- Farské oznamy 5.8. – 11.8.2013 / Jozef Kuneš

- Èas zvýšeného nebezpeèenstva vzniku požiarov / Juraj Kostúr

- Annabálové futbalové derby na Brodku / Ivan Homola

- Lupíkovci na Habovský kardan 2013 / Peter Lupták

- Farské oznamy 12.8. – 18.8.2013 / Jozef Kuneš

- Dobruo Podkonickuo – pozvánka / Michal Vráb

- Web kamera funkèná / Michal Vráb

- ŠK Sokol Staré Hory – FK Tatran Podkonice / Andrej Lupták

- FK Tatran Podkonice 0 – 2 FK 1928 Jasenie / Andrej Lupták

- Dobruo Podkonickuo – I. roèník / Michal Vráb

- Vo¾ný pojazd DH Podkonice / Michal Vráb

- Mlados� Luèatín – FK Tatran Podkonice / Andrej Lupták

- Upratovanie v našom kostole / Vladimíra Turèanová

- Farské oznamy 2.9. – 8.9.2013 / Jozef Kuneš

- Podkonice obrazom: júl - august / Dušan Koctúr

Team NasePodkonice.sk
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OKIENKO HUMORU

S�ažuje sa syn mame:
- Mami, mne sa dnes nechce do školy. Uèitelia ma tam nemajú radi, žiaci ma nemajú radi, ani 
ten školník ma nemá rád.
- Niè sa nedá robi�, musíš ís�.
- Ale ja fakt nechcem.
- No ty musíš ís�, však si riadite¾! 

Status chlapca na Facebooku: "Máme matiku a nudím sa..."
Komentár od uèite¾a: "Poï k tabuli, Jožo!" 

Uèite¾ sa pýta:
- Keby pred somára postavili jedno vedro s vodou a druhé s alkoholom, z ktorého by sa napil?
- Z toho, v ktorom je voda!
- Správne, a preèo?
- Pretože je somár! 

Malý prváèik Dežko príde po prvý raz do školy a hneï vo dverách triedy vykrikuje:
- Ja sa nebojím, že ma bude niekto šikanova�. Na mòa tu nikto nemá.
Piataci sa ho potom cez ve¾kú prestávku pýtajú:
- Si si istý?
- Ale áno, veï do 8.A chodí môj otec. 

SPOLOCENSKÁ KRONIKA

50. rokov

Ondrej Slobodník (è.d. 282)

55. rokov

Marcela Jamrichová (è.d. 16)

75. rokov

Anna Oèenášová (è.d. 269)

-vt-
OPUSTILI NÁS Emília Mrvová (è.d. 25) - vo veku 83 rokov

Hugo Budaj (è.d. 252)NARODENÉ
DETI

9 September 2013

70. rokov

Mária Barlová (è.d. 248)

90. rokov

Anna Jamrichová (è.d. 201)

Katarína Kostúrová & Peter Kohút - 20.7.2013 (Podkonice)

-jk-

UZAVRELI
MANŽELSTVO



16.9.

17.9.

18.9.

19.9.

20.9.

21.9.

22.9.

25. NEDE¼A V CEZROÈNOM OBDOBÍ

16. 9. 2013 - 22. 9. 2013

18.00 - féria

Poïakovanie za dožitých 75 rokov
a prosba o Božie ppožehnanie

23.9.

24.9.

25.9.

26.9.

27.9.

28.9.

29.9.

26. NEDE¼A V CEZROÈNOM OBDOBÍ

23. 9. 2013 - 29. 9. 2013

18.00 - féria

18.00 - féria

18.00 - féria

+ z rodiny Pospíšilovej

18.00 - Svätého Vincenta de Paul, kòaza

18.00 - Sv. Kozmu a Damiána, muè.

+ rodièia Anna a Martin Ivaniè

+ rodièia Filoména a Anton
a deti Jarolím, Anastázia a Františka

7.30 - Svätého Václava, muèeníka

+ rodièia Mária a Ján Ivaniè a st. rodièia

Za birmovancov

10.00 - Sv. Matúša, apoštola a evanj.

18.00 - Sv. Januára, biskupa a muè.

+ rodièia Irma a Jozef Oèenáš
a st. rodièia

18.00 - Sv. Ondreja Kima Taegona a spol.

+ Etela a František Budaj a rodièia

9.00
Za všetkých farníkov

FARSKÉ  OZNAMY

9. 9. 2013 - 15. 9. 2013

9.9.

10.9.

11.9.

12.9.

13.9.

14.9.

15.9.

18.00 - Najsvätejšieho mena Panny Márie

18.00 - Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa

+ Terézia a Dominik Mrva a st. rodièia

SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE

Na úmysel

7.30 - Povýšenie svätého kríža

18.00 - féria

Poïakovanie a prosba o Božie požehn.
pre rodinu Slobodníkovú a Turèanovú

18.00 - féria

+ Mária a Juraj Patráš a deti

+ manžel Ján Jamrich

9.00
Za všetkých farníkov 

Jozef Kuneš, farár

Spravodaj  ODKONICKÝP Spravodaj  ODKONICKÝP

9.00
Za všetkých farníkov

+ z rodiny Oèenášovej

+ Matúš Burian a rodièia

EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA - Každý štvrtok po sv. omši

September 2013

30.9.

1.10.

2.10.

3.10.

4.10.

5.10.

6.10.

27. NEDE¼A V CEZROÈNOM OBDOBÍ

30. 9. 2013 - 6. 10. 2013

18.00 - Sv. Terézie z Lisieux, panny

18.00 - Svätých anjelov strážcov

18.00 - Svätého Františka Assiského

18.00 - féria

+ Anna a Jozef Gregorèok, è.d. 137

+ Mária a Ladislav Štubòa

7.30 - Panny Márie v sobotu

+ st. rodièia Anna a Juraj Turèan,
Anna a Ondrej Chmelko

9.00
Za všetkých farníkov

+ Júlia a František Slobodník

+ Emília Plšková
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