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MILÍ SPOLUOBÈANIA,
skonèili sa síce prázdniny, ale uplynulé dva mesiace urèite neboli prázdne a aj v našej obci sa
udialo nieko¾ko podujatí na vyplnenie vo¾nejších dní. Zaèal sa nový školský rok a mòa ve¾mi teší,
ako sa poètom žiakov „zväèšila“ naša škola. Ku trom dievèatám v štvrtom roèníku pribudli traja noví
prváèikovia, teda všetci rodièia, ktorí mali školopovinné diea, ho zapísali a dali do našej školy.
Pevne verím, že sa to stane pravidlom a naše podkonické deti budú chodieva do podkonickej
školy, ktorá im dá kvalitný základ do ïalšieho štúdia a života. Poèas prázdnin sa nám za pomoci
aktívnych rodièov podarilo skrášli priestory materskej školy, preto chcem poïakova tým, ktorí
priložili ruku k dielu, aby sa naše deti mali v škôlke èo najlepšie.
Poèas prázdnin sme si pripomínali výroèia, ktoré sa týkali obidvoch svetových vojen, sté výroèie
zaèatia prvej svetovej vojny a 70. výroèie SNP poèas druhej svetovej vojny. Z úcty k tým, ktorí
položili svoje životy, v bojoch sme obnovili písmená na pamätníku padlým pri obecnom úrade a tiež
na hrobe vojakov v starom cintoríne. Obetovali sa a položili svoje životy pre slobodnejší život
svojich rodákov, potomkov, priate¾ov. Venujme im v mysli aspoò tichú spomienku.
V dnešných èasoch už našastie nemusíme obetova život, ale stále sú potrebné aspoò malé
hrdinské èiny. Obetova èas, pozornos, úsmev, dobrý skutok. Obeta je vlastne zmyslom nášho
života. Prajem vám všetkým, aby ste mali niekoho, pre koho sa oplatí obetova.

Ing. Michal Kukuèka,
starosta obce

spravodaj@podkonice.sk
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OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE
1) UZNESENIE ÈÍSLO 49 Z 29. ZASADNUTIA OZ V PODKONICIACH,
KONANÉHO DÒA 7. AUGUSTA 2014
OBECNÉ ZASTUPITE¼STVO:

VZALO NA VEDOMIE:

1. kontrolu predchádzajúceho uznesenia
2. èerpanie rozpoètu za 2.štvrrok 2014
3. informáciu o stave územného plánu obce
pomer
hlasov:

SCHVÁLILO:
1. zmeny a úpravu rozpoètu v príjmovej aj výdajovej èasti (len presun položiek)

7:0:0

2. zvolanie komisie životného prostredia a výstavby, lesného a vodného hospodárstva
a predsedu urbáru na prerokovanie zmluvy so stavom hospodárenia za r. 2013
7:0:0
3. zvolanie komisie verejného poriadku a nájomcu Hostinca na Hrbe na prešetrenie
otváracej doby prevádzky ako aj verejného poriadku poèas konania diskoték

URÈILO:
1. poèet poslancov (sedem) obecného zastupite¾stva na funkèné volebné
obdobie r. 2014-2018
2. rozsah výkonu funkcie starostu na plný úväzok na funkèné
volebné obdobie r. 2014-2018

V Podkoniciach, 8.augusta 2014
PODKONICKÝ
ODKONICKÝSpravodaj
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Ing. Michal Kukuèka,
starosta obce
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VIETE, ŽE ...
ZVÄZ PROTIFAŠISTICKÝCH BOJOVNÍKOV PODKONICE
Ešte žije viac rodákov a pamätníkov z druhej svetovej vojny. Keï mám písa, hneï v úvode o
sebe, nemala som ani desa rokov, no tie udalosti z druhej svetovej vojny sa mi vryli hlboko do
pamäti a to bola zásluha môjho otca Pavla Patráša, ktorý bol poèas celého odboja starostom našej
obce. Nemým svedkom tej doby je aj tabu¾a, ktorú opatrujem. Bolo na nej vytlaèené: „Starosta obce
Podkonice.“ Bola umiestnená pod záhradkou nášho domu, ale o tom som už raz písala pri 65.
výroèí SNP.
Pri týchto oslavách sa mi vždy vynoria spomienky a nedokážem sa zmieri, že o tejto funkcii
môjho otca sa nepísalo ani v kronike obce. Je tam len jedna veta, že bol predsedom revoluèného
národného výboru. Starostom bol do roku 1946. Neviem, èi archív obce existoval alebo sa
zachoval. O tom sa spomínalo aj v archíve v Radvani. Doklady sa tam skartovali v roku 1968 - 1969.
Bolo tam aj jeho meno. Na tomto základe som písala na prezidentskú kanceláriu. V tom èase bol
prezidentom Gustáv Husák. Odpoveï znela, že sa mám obráti na Zväz protifašistických
bojovníkov v rámci obce alebo okresu. I keï som písala aj na tento zväz, odpoveï som žiadnu
nedostala. Preèo? Lebo môj otec nebol organizovaný v KSS (Komunistickej strane Slovenska).
Druhá svetová vojna poznaèila mnoho rodín. Vypálené Kalište zmizlo z mapy, Baláže,
Priechod, susedné obce sa obnovili. Podkonice obstáli i keï aj tu boli partizáni. Otec ako starosta
musel by v kontakte èiastoène s Nemcami, ale bol v spojení aj s Rusmi. V povojnových rokoch
získavali muži tú povestnú 255-ku - vyhláška, ktorá v urèitých veciach mala výhody. Otec ju
nedostal. Vïaèní obèania mu nepodpísali žiados. Boli potrebné tri podpisy. Získali ju tí, ktorí sa
prispôsobili - ¾udovo povedané - prezliekali kabáty. Boli aj takí, èo neboli ešte ani plnoletí.
Otec riskoval svoj život, ale aj život rodiny. Noènou hodinou chodil na Kalište cez hory, kde bol
štáb partizánov. Taktiež do Moštenice, kde bola po¾ná nemocnica s potravinami, ktoré dali obèania.
Po piatom výroèí sa konali oslavy a rozdávali sa odznaky, medaile. Otec vždy dostal plaketu,
ale 255-ku nie. Poslednú medailu dostal v roku 1975 pri tridsiatom výroèí. V roku 1977 zomrel.
Som už v pokroèilom veku a posledná z jeho štyroch detí. Pamä mi ešte dobre slúži, preto
píšem za svojho otca, na ktorého obèania zabudli. Èes jeho pamiatke!
dcéra Anna Husárová, rod. Patrášová
Foto: Jaroslav
Kostúr
ZÁKLADNÁ

ŠKOLA

Tento školský rok sme privítali do našej skromnej školskej rodiny troch prvákov, Janka Stacha,
Tadeáša Štibraného a Pavlínku Zátrochovú. Sme radi, že sa naša skromná školská „rodina“
rozšírila. Tento rok bude zriadený aj školský klub detí, ktorý bude vies naša nová kolegyòa, pani
vychovávate¾ka Linda Mesíková.
Oznamy:
- krúžky budú fungova od druhého septembrového týždòa, dni ešte pod¾a rozvrhu
konkretizujeme
- zber papiera od 5.9.2014 – 16.9.2014
- Rada školy 9.9.2014 o 17:00
Cez prázdniny prebehlo prerábanie sociálneho zariadenia v materskej škole, opravy a
ma¾ovanie chodby v materskej škole a prvej triedy. Touto cestou by som sa chcela poïakova
všetkým rodièom, ktorí sa podie¾ali na ma¾ovaní a opravách, dodaním materiálu, pracovníkom,
ktorí pomáhali v rámci aktivaèných prác a obecnému úradu, ktorý z ve¾kej èasti financoval opravy.
Tešíme sa na ïalšiu spoluprácu.
Mgr. Zuzana Dobríková, riadite¾ka ZŠ s MŠ
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FARSKÁ PÚT
NAŠA PÚ DO ŠAŠTÍNA
V sobotu 30. augusta sa konala pú našej banskobystrickej diecézy do Šaštína pri príležitosti uctenia si
Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, ktorej je
zasvätený rok 2014.
Aj naša podkonická farnos sa v rámci diecézy zúèastnila
tejto púte. Pädesiat pútnikov z Podkoníc pod vedením nášho
pána farára dp. Jozefa Kuneša sa vydalo do Šaštína na pú a
sv. omšu, ktorú celebroval náš banskobystrický biskup Mons.
Marián Chovanec.
Aj keï sviatok Sedembolestnej Panny Márie nemá svoj pôvod na slovenskom území, predsa
však má svoje mimoriadne miesto v dejinách Slovákov. Silná mariánska úcta, ktorá tvorila súèas
cyrilometodského dedièstva Slovákov v spojení so symbolickými siedmymi bolesami Panny
Márie, v ktorých nachádzali poèas dlhých stároèí útechu v ich národnom, náboženskom a
sociálnom útlaku, vytvárali silné predpoklady, aby sa úcta k Sedembolestnej stala symbolom
Slovákov, ktorí ju oddávna považovali za svoju hlavnú patrónku.

Tradícia úcty k Sedembolestnej Panne Márii je však na Slovensku najviac zviazaná so
Šaštínom, kde sa nachádza milostivá socha Sedembolestnej Panny Márie z roku 1564.
Šaštín je v dejinách nášho národa staroslávny a jeho história siaha až do doby príchodu našich
vierozvestov svätého Cyrila a Metoda do starej vlasti Slovákov. Bola tu dôležitá pevnos k ochrane
obchodných ciest na križovatke dunajskej, èeskej a znojemskej cesty. Meno hradu a osady
pochádza zo slova “Šášie” a “Tín” èo znamená: hrad zo zoatých stromov. Hrad bol sídlom župných
vladikov a archidiakonátu.
Na zaèiatku bol príbeh uzdravenia manželstva Angely a Imricha Czoborových. Bolo to v roku
1564. Keï sa vracali do svojho kaštie¾a v Šaštíne, prepukla medzi nimi ostrá hádka, ktorá bola
prejavom dlhodobých ažkostí. Rozhnevaný muž dal zastavi koè a manželku z koèa vyhodil.
Angela sa na tom mieste obrátila s prosbou k P. Márii. Potom sa doèkala prekvapenia, manžel...
PODKONICKÝ
ODKONICKÝSpravodaj
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FARSKÁ PÚT
poslal žene koè naspä a požiadal ju o odpustenie. Neskôr sa
Imrich stotožnil so s¾ubom svojej manželky a z vïaènosti za
uzdravenie ich vzahu dali na mieste ich konfliktu spravi sochu a
kaplnku Sedembolestnej P. Márie. Pri Šaštíne blízko zámku visel
na strome obraz Sedembolestnej. Angelika prosila o pomoc
Sedembolestnú práve pri jej obraze. Sochu uložili k verejnej úcte
do trojhrannej kaplnky, ktorá tu stojí podnes. ¼ud si sochu ve¾mi
uctieval a stalo sa mnoho zázraèných uzdravení na tele i na duši.
Komisia preskúmala 726 zázraèných prípadov a za úèasti
mnohých duchovných a 20 tisíc pútnikov slávnostne vyhlásili v
roku 1732 sochu za zázraènú.
V roku 1762 bol v Šaštíne dokonèený chrám Sedembolestnej
Panny Márie, ktorý je dnes národnou svätyòou. Dòa 12. augusta
1762 za úèasti ostrihomského arcibiskupa Barkóczyho,
cisárovnej Márie Terézie a jej manžela Františka Lotrinského,
mnohých duchovných a tisícov pútnikov bola vysviacka chrámu a
15. augusta slávnostné prenesenie sochy na hlavný oltár.
V roku 1964 pápež Pavol VI. potvrdil starobylos kultu Panny Márie Sedembolestnej ako
hlavnej patrónky Slovenska a vyhlásil šaštínsky chrám Sedembolestnej za baziliku minor a v roku
1966 vyhlásil Pannu Máriu Sedembolestnú za hlavnú patrónku Slovenska.
Vladimíra Turèanová
Zdroj: TK KBS a www.bazilika.sk
Foto: Jaroslav
Kostúr
SPOLOCENSKÁ

UZAVRELI
MANŽELSTVO

KRONIKA

Zuzana Oèenášová & Daniel Hrèka - Banská Bystrica - 16.8.2014

50. rokov

60. rokov

70. rokov

Mária Turèanová (è.d. 80)

Mariana Kostúrová (è.d. 314)
Ján-Ivan Oèenáš (è.d. 334)

Zlata Pospíšilová (è.d. 113)
Elena Barlová (è.d. 291)

65. rokov

75. rokov
Františka Barlová (è.d. 275)

55. rokov
Ján Mrva (è.d. 276)
Miloš Turèan (è.d. 330)

OPUSTILI NÁS
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Ivan Slobodník (è.d. 66)
Jozef Švihla (è.d. 237)

Emília Valentová (è.d. 174) - 72 rokov

-vtPODKONICKÝ Spravodaj

PODUJATIA
DOBRUO PODKONICKUO - II. ROÈNÍK
Sobota 23. augusta 2014 sa zaèala hustým dažïom. Zostali sme bezradní a neistí èi sa ve¾ké
podkonické podujatie, ktoré sme intenzívne pripravovali a na ktoré sme sa dlho tešili, vôbec
uskutoèní. Ale nakoniec sa predsa len Pleše stali dejiskom druhého roèníka Medzinárodnej súaže
vo varení gulášu DOBRUO PODKONICKUO.
O desiatej hodine už bolo pred Chatou Pleše pripravených rekordných 14 družstiev,
odhodlaných popasova sa o Putovnú varechu majstra Ladislava Slobodníka. Bolo vidno, že
súažiaci si tento rok dali viac záleža na kreativite stánkov. Jej hodnotenie bolo preto nároèné.
Právo vybra ten najkrajší mohli kapitáni každého družstva a porotcovia súaže.
Tento rok rozhodovala porota v zložení:
Marian Majerík – kuchár z hotela Lux
Rado Rieèan – majite¾ reštaurácie Grajciar
Robo Daniš – šéfkuchár Koliba sv. Krištof
Peo Mikušinec – majite¾ vinární Invinum
Jožo Turèan – vylosovaný z divákov
Novinkou II. roèníka Dobruo Podkonickuo
bola tombola o diváckeho porotcu. Marian Lalík
– víaz minulého roèníka Dobruo Podkonickuo
vylosoval jedno èíslo, ktorého majite¾ sa pripojil
do poroty. Túto šancu dostal Jozef Turèan.
Súažné družstvá a ich kapitáni DOBRUO PODKONICKUO 2014:
1. Motorkári – Tomáš Kostúr
2. Hasièi -Tomáš Styk
3. Žandári – Roman Krystoò
4. Štangasti – Martin Burian
5. Dobrôtky – Pavol Vráb
6. Pohostinstvo na Hrbe – Marian ¼alík
7. Partizáni – Dušan Fraòo
8. Farma – Miro Budaj
9. Cult Club – Marek Mikloš
10. Cat – Fero Stanèek
11. Pomaranèe varia – Peter Liška
12. A je to – Viktor Lakomèík
13. Treetherm – Marián Budze¾
14. Racio-Bio – Jožo Slobodník
Putovnú varechu a titul Majstra gulášnika za rok 2014 si odniesol tím Partizáni (Šprajcovci).
Na druhom mieste sa umiestnila Farma a tretie miesto si vyslúžili Motorkári. Každé družstvo bolo
ocenené diplomom, trièkom s logom súaže, hrnèekom s logom a perom od sponzorov.
Diváci si vychutnávali nielen príjemnú atmosféru a rôzne druhy gulášov, ale aj rôzne pochúky.
Napríklad výbornú makovo-jablkovú štrúd¾u, chlieb s masou a cibu¾ou, domáce škvarky z dielne
stánku DOBRÔTKY, tradièné halušky s bryndzou a slaninou a novinku - domáce makovolekvárové pirohy zo stánku RACIO-BIO, nepasterizované pivo v stánku CULT CLUB, grilované
mäsové špeciality zo stánku TREETHERM a dobré ríbez¾ové vínko z INVINUM.
PODKONICKÝ
ODKONICKÝSpravodaj
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PODUJATIA
Deti sa vyšantili na nafukovacom hrade a pre odvážnejších sme postavili nafukovaciu šúchaèku
v tvare zámku. Rekordný poèet stánkov prilákal cca 300 divákov, ktorí prišli na 120 autách. Veï sa
parkovalo až po maïarskú zákrutu (druhá zákruta z vrchu).
Tento rok sme vïaka nášmu dvornému grafikovi Viktorovi Vrábovi žijúcemu v Londýne zmenili
aj celú grafiku podujatia. V štýle ¾udových motívov sme mali aj trièká a hrnèeky. Zopár trièiek nám
ešte ostalo. Ak sa vám páèili a nestihli ste si osobne kúpi, môžete tak urobi v našom eshope, kde
nájdete aj trièká s motívom Podkoníc.
Verím, že ste sa tento rok zabavili a pochutili si na dobrôtkach z domácich kuchýò. Že bola akcia
úspešná, nám dokázala aj zábava po vyhlásení výsledkov. Tancovalo sa do zotmenia, mnoho
divákov debatilo na lavièkách v areáli súaže alebo si vychutnávali jedineènos prostredia na
svahoch a lúkach na "Vrchách". Už teraz sa tešíme na budúci roèník, v ktorom už pripravujeme
ïalšie novinky. Za úèas ïakujeme všetkým družstvám, za podporu sponzorom a ve¾ká vïaka patrí
všetkým, ktorí nás boli podpori osobne.
Spozori podujatia:
Chata Pleše, Cult Club, Koliba sv. Krištof, Grajciar, Invinum, Výkup Surovín, Krèma na Hrbe,
Autodolava, Gula Media, Naše Podkonice.
Fotografi:
Pavel Pitoòák, Kristína Houžvová, Zuzana Muránska
Ing. Michal Vráb
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ROZHOVOR S ...
V KNIŽNICI V PODKONICIACH MÁME CEZ 8-TISÍC KNÍH
Ako malý chlapec som bol v Podkonickej knižnici prvý krát, keï som nastúpil do prvej triedy. Od
školských èias som ju nenavštevoval. Rozhodol som sa preto navštívi Podkonickú knižnicu a
podpori jej èinnos v Podkoniciach. A bol som milo prekvapený, èo všetko tam nájdeme.
Rozhovor som urobil s Kristínou Homolovou (Luptákovou za slobodna), ktorá spolu s mamou a
otcom knižnicu vedie ako hovorí SRDCOM.

Ko¾ko máme knižiek v knižnici v Podkoniciach?
Oficiálne vyše 8-tisíc kníh.
To sme zdedili?
Niektoré sú zdedené, resp. nakúpené ešte za minulého režimu, do roku 1990 to nakupovala
verejná knižnica z Banskej Bystrice, potom to prevzala obec. Knižnièná pracovníèka teda
nakupovala knihy sama. Doteraz to tak funguje.
My sme teda zdedili knižnicu?
Áno, zdedili sme. Je tu aj farská literatúra, ktorú sme dostali od fary. Sú evidované ako osobitná
literatúra.
Akú literatúru, teda okrem farskej, nájdeme u nás v knižnici?
Knihy pre deti (tri kategórie od 6 rokov, od 9 rokov a od 11 rokov). Z týchto sa dokupujú, prípadne
ak máme tip na dobrú knihu, tak sa snažíme zohna nové knihy. Najèastejšie kupujeme v
antikvariátoch alebo na internete. Snažíme sa nakupova vo väèšom množstve, aby sme ušetrili.
Povinná literatúra pre deti je tu od prvých roèníkov až po stredoškoláka. Knihy väèšinou ostávajú
podobné, ale mnoho ich nemáme vrátených od ¾udí. Môžeme sa pochváli, že povinná literatúra je
v lepšom stave ako v BB, pretože tam sa to rýchlo rozchytá a nedostanete sa k nej tak ¾ahko. My,
tým, že sme malá knižnica, máme dostatok povinnej literatúry.
Èo ponúkate pre dospelých?
Máme slovenskú literatúru, svetovú literatúru, verneovky, odbornú literatúru, životopisy,
prezenènú literatúru - encyklopédie. Svetovú literatúru máme v štyroch stojanoch a stále sa
dokupujú nové knihy. Pomalièky nám už nestaèí miesto v knižnici :-)

PODKONICKÝ
ODKONICKÝSpravodaj
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ROZHOVOR S ...
Chodí ve¾a ¾udí z Podkoníc požièiava si knihy?
Rôzne, v rôznych èasových a roèných obdobiach. Cez zimu chodí viac ¾udí a na jar a na jeseò je
to menej. V lete napríklad chodia viac, pretože si berú knihy na dovolenku.
Chodia teda všetky vekové kategórie?
Väèšinou chodia staršie èitate¾ky a deti, pánov chodí menej.
Musíme da do krèmy asi viac :-)
Áno, to by sme mohli. Však pre pánov máme detektívky a
aj rôzne iné.
Aký je postup pri registrácii?
Staèí iba prís a zaregistrova sa. Je to zadarmo.
Aké sú otváracie hodiny v knižnici?
Otváracie hodiny sú pondelok a štvrtok od pol siedmej do ôsmej. Prípadne sa vieme aj
individuálne dohodnú, ak by bolo treba. Alebo nás staèí oslovi na ulici a vieme vám poveda, kedy
najbližšie bude knižnica otvorená.
Môžem aj darova knižku do knižnice?
Takýmto darcom sme otvorení, ve¾mi sa tešíme ak niekto knižky donesie. Radi prijmeme aj
vysokoškolské skriptá alebo technickejšie veci. Ak to èlovek nepotrebuje, môže to donies, aby sme
mali zásobené všetky odbory.
Ako je to s upomienkou, ak som knihu stratil, alebo zabudol vráti?
Keï sa stane takáto situácia, treba poveda, že kniha nie je. Zoberieme to na vedomie a
dohodneme sa na náhrade knihy. Treba donies takú istú, ak taká už nie je v ponuke v
kníhkupectve, tak sa vráti resp. kúpi podobná.
Nájdem u vás knihu Podkonice?
Áno :-)
Prispieva na èinnos knižnice aj obecný úrad?
Áno, dostávame príspevok 120 €, ale v minulých rokoch sme dostávali 200 €. Nie je to ve¾a, ale
snažíme sa preži a robi to srdcom. Pri priemernej cene novej knihy 12-15 eur, musíme rozmýš¾a
ako nakúpi èo najviac.
Za rozhovor ïakuje a ve¾a dobrých kníh praje
Ing. Michal Vráb
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PODUJATIA
PO STOPÁCH PARTIZÁNOV
V piatok 29. augusta 2014 sa uskutoènil pripravovaný prechod z
Donovalov do Podkoníc pod názvom PO STOPÁCH PARTIZÁNOV.
Chceli sme si ním pripomenú 70. výroèie SNP a ucti si pamiatku padlých
Kališanov a partizánov poèas 2. svetovej vojny. Autobus s úèastníkmi sa
naplnil až nadmieru, keïže prechodu sa zúèastnilo až 71 ¾udí.
Noèný prechod sa zaèal o 20.00 spoloènou fotkou pri lipe na Donovaloch. Inštrukcie sme
dostali od Horskej služby, ktorú zabezpeèoval ¼udovít Flaška spolu s Jánom Flaškom. Naše tempo
bolo svižné, takže na Moèaroch, kde bola prvá väèšia zastávka, sme boli za necelú 3/4 hodinu. Na
Kalište sme vstúpili cez boèný “tajný” chodník, aby sme sa dostali do po¾nej nemocnice. Všetci
úèastníci akcie dostali slovenskú hymnu, ktorú sme si po minúte ticha, modlitbe Otèe náš, aj
spoloène zaspievali. Na znak úcty sme položili veniec od Kyticeonline.sk (Dano Kvety) a spoloène
sa odfotili pred pamätníkom padlých Kališanov. Miernejšie tempo nasledovalo na Príslop, odkia¾
sme spoloène nastúpili na najnároènejšiu èas celej trasy.
V zdraví a s úsmevom sme vystúpili na Pleše, odkia¾ sa ozývala uvítacia “internacionála” od
D.J. Barlíka. Na Chate Pleše sme si pochutili na špekaèkách, ktoré nám výborne pripravil Igor
Slobodník. Po menších problémoch sme o 00:30 zapálili vatru a pomalièky sme sa postupne v
skorých ranných hodinách rozišli do našej krásnej obce Podkonice.

Som ve¾mi rád, že sa nám po rokoch podarilo obnovi “zabudnutú” akciu aj vïaka vám všetkým,
ktorí ste v piatok boli s nami. Ve¾ké ïakujem patrí sponzorom: DeSpoTur, Lalík Bus, Urbárske a
pasienkové spoloèenstvo Podkonice a celej partii Naše Podkonice. Ešte ma dlho budú hria
úsmevy všetkých ¾udí a chu znovu podniknú a urobi nieèo spoloène. Ïakujem vám.
Ing. Michal Vráb
PODKONICKÝ
ODKONICKÝSpravodaj
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ŠPORT
VÝSLEDKY A OKAMIHY Z VOLEJBALOVÉHO TURNAJA
Dòa 28.06.2014 sa uskutoènil nultý roèník ženského volejbalového turnaja. Žia¾, kvôli
odhláseniu sa niektorých cezpo¾ných družstiev hrali nakoniec len trojèlenné tímy. Nám to však
vôbec neprekážalo, hlavné je, že sme si za priaznivého poèasia dobre zahrali. Zostavilo sa pä
družstiev, a to aj vïaka podpore z Banskej Bystrice. Hralo sa formou každý s každým a tu sú
výsledky:
1. miesto

Tatranky Podkonice A (Katka, Maka, Anka)

8 bodov

2. miesto

Banská Bystrica (Sonka, Ivonka, Sima)

6 bodov

3. miesto

MIX družstvo (Katka, Želka, Dominik)

5 bodov

4. miesto

Tatranky Podkonice B (Lenka, Bibs, Zuzka)

4 body

5. miesto

Hôrka Girls (Kika, Nika, Pavlínka)

2 body

Touto cestou chem poïakova všetkým zúèastneným aj tým, èo si poèas pracovnej soboty našli
chví¾ku na to, aby nás prišli povzbudi. Jedno ve¾ké ïakujem patrí všetkým tým, èo akýmko¾vek
spôsobom pomohli pri realizovaní a priebehu turnaja a v neposlednej rade aj sponzorom: Obci
Podkonice, Spolku Podkonièan a Gulamedia.
Dúfam, že sa budúci rok opä stretneme.
Ing. Lenka Kostúrová
foto: Ing. Michal Vráb
video z podujatia nájdete na www.NasePodkonice.sk
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FARSKÉ OZNAMY 8.9. - 5.10.2014
9.00 - Sedembolestnej Panny Márie

17.00 - Svätého Petra Clavera, kòaza
9.9.

+ Lýdia a Ján Kostúr
17.00 - féria

10.9.

+ Júlia a František Slobodník

+ Emil Bittner
17.00 - Najsvätejšieho mena Panny Márie

12.9.

+ Stanislav Bobák

14.9.

+ z rodiny Pospíšilovej a Ditrichovej

17.00 - féria
Poïakovanie s prosbou o Božiu pomoc
pre Dominiku
18.9.
17.00 - Svätého Januára, biskupa a muè.
19.9.

7.30 - Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa
13.9.

17.00 - Sv. Kornélia a Cypriána, muè.
Poïakovanie za Božie milosrdenstvo
pre Ivana Oèenáša (60 rokov)
16.9.
17.00 - Sv. Róberta Bellarmína, biskupa
17.9.

17.00 - féria

11.9.

Za všetkých farníkov

15.9.

8.9.

+ Mária Randová
POVÝŠENIE SVÄTÉHO KRÍŽA
9.00
Za všetkých farníkov

+ Stanislav Bobák a manželia Šajbanovci

7.30 - Sv. Ondreja Kima Taegona a spol.
Za zdravie a Božiu pomoc
pre rodinu Patrášovú
20.9.
25. NEDE¼A V CEZROÈNOM OBDOBÍ
9.00
Za všetkých farníkov
21.9.
18.00 - Sv. Michala, Gabriela a Rafaela

22.9.

+ Šimon Duraj a syn Jozef

29.9.

18.00 - Svätého Pia z Pietrelèiny, kòaza
23.9.

24.9.

+ Daniel Babjak, 1. výroèie

18.00 - Svätého Hieronyma, kòaza
+ Ema a Štefan Ivaniè a rodièia

30.9.

7.00 - féria
Poïakovanie za Božie požehnanie
pri životnom jubileu

7.00 - Svätej Terézie z Lisieux, panny
1.10.

18.00 - féria
25.9.

26.9.

27.9.

+ Helena a Ondrej Kostúr a deti
18.00 - Svätých anjelov strážcov

+ Lýdia a Jozef Budaj

2.10.

18.00 - Sv. Kozmu a Damiána, muè.
Prosba o Božie požehnanie rodinám
Beòovej, Bittnerovej a Beòdíkovej
7.30 - Svätého Vincenta de Paul, kòaza
+ manžel Ján Šípka

3.10.

4.10.

26. NEDE¼A V CEZROÈNOM OBDOBÍ
9.00
Za všetkých farníkov
28.9.

+ Martin Gregor
18.00 - féria
Poïakovanie za Božie požehanie
pri životnom jubileu
7.30 - Svätého Františka Assiského
+ Emília a Dominik Valent

27. NEDE¼A V CEZROÈNOM OBDOBÍ
9.00
Za všetkých farníkov
5.10.

EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA - Každý štvrtok po sv. omši
ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ

PODKONICKÝ
ODKONICKÝSpravodaj
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