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VÁŽENÍ SPOLUOBČANIA
V mesiaci máji sme oslávili dva významné sviatky a to „Deň rodiny“ a "Deň matiek“. Sú
to sviatky, ktoré spolu korešpondujú a týkajú sa hlavne rodiny - rodinného zázemia. Som
rád, že sa zorganizoval 0-tý ročník „Dňa rodiny“. V celku je to dobrá myšlienka. Veď toľko
remeselníkov pokope sa už dávno v Podkoniciach nezišlo. Bolo príjemné i kultúrne
vystúpenie žiakov z materskej a základnej školy aj folklórneho súboru „Vysoká“.
Škoda, že nevyšlo počasie. Verím, že I. ročník bude ešte lepší a bohatší. Je potrebné
zlepšiť organizáciu a spojiť tieto sviatky na jeden deň.
Ako každý rok, aj teraz sa uskutočnil „Deň matiek" s vtipným kultúrnym programom.
Každý z nás pozná, alebo poznal človeka, ktorého si váži a zároveň obdivuje. Tento vzťah
nevznikol náhodou. Je to dlhodobý jav, pri ktorom si už v najútlejších rokoch uvedomujeme,
čo vlastne človek, ktorého obdivujeme pre nás znamená.
Ide o človeka, o ktorého sa môžeme oprieť v krajných životných situáciách a vieme, že
nám vždy poskytne lásku, radu a pocit bezpečia.
Pre každého z nás je týmto človekom matka. To najkrajšie čarovné slovo, ktoré vieme
vysloviť ešte prv než vieme chodiť. To slovo je mama, ktorá nám dala to najcennejšie - život
a s každým z nás sa trápila nespočetné množstvo dní a nocí. Lásku, ktorú nám dala a celý
život rozdávala plným priehrštím, sme prijímali s takou samozrejmosťou, ako chlieb, ktorý
bol doma na našom stole.
Šťastní sú tí, ktorí majú mamu, majú ku komu ísť. Až človek stratí mamu, potom pochopí
pravý význam toho slova.
Keď nebudeme hovoriť o matkách, deťoch, otcoch .... nebude v nás morálky a
spolupatričnosti. Treba sa stále vracať k tým základným hodnotám, ale aj na nich zotrvávať.
Je nevyhnutné, aby každý jedinec tohto sveta cítil zodpovednosť za seba, aj všetko dianie
na našej zemeguli.
Na záver vyslovujem obyčajné slovo ďakujem. Ďakujem v mene lásky k životu a úcty
človeka k človeku.
Jozef Jamrich
starosta obce
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PODUJATIA
TURIČNÝ JARMOK V SLOVENSKEJ ĽUPČI
Podľa ľudovej pranostiky v máji má pršať toľko, aby pastierovi neuschla palica. Pršalo
pár dní pred Turičným jarmokom, konaným v sobotu 14.mája v Slovenskej Ľupči. Jeho
5.ročník však obavy zo zlého počasia túto zvesť nepotvrdil, naopak vytvoril všetky
predpoklady na jeho zdarný priebeh, ktorý každým rokom naberá na svojom význame.
Tradičný sprievod obcou za účasti zástupcov nášho mikroregiónu, hostí z družobnej
Partizánskej Ľupče „okorenili“ aj naši folkloristi pod vedením vedúcej súboru p. Anny
Slobodníkovej.

Čo by to bol za jarmok bez ľudových remesiel, spevu, tanca, ale aj chutného
občerstvenia, dobrej zábavy a nevšedných zážitkov; to všetko a hlavne dobrý pocit, že opäť
sa niečo podarilo, ostalo vryté v mysliach všetkých jeho účastníkov. Zostáva len veriť, že
idea obnovenia historicky známych jarmokov pretrvá i v budúcnosti.
-jjDEŇ DETÍ
Sobota 28.mája patrila v Podkoniciach deťom. Na futbalovom ihrisku pripravil
Dobrovoľný hasičský zbor v spolupráci s obcou už druhý ročník milého podujatia pre našich
najmenších.
Na úvod mohli všetky deti žasnúť nad vystúpením
cvičených psov, ktorým už k dokonalosti chýbalo asi len to, aby
ešte aj prehovorili v ľudskej reči. Potom simulovaný požiar
preveril pripravenosť našich hasičov a záchranárov zo stanice
prvej pomoci.
Detská radosť vrcholila pri súťažiach, lebo každý, od
škôlkára až po žiaka 2.stupňa základnej školy dostal aspoň
malú sladkosť. Navyše v jednej z disciplín sa bez maškrtenia
ani nedalo vyhrať, lebo išlo o súťaž v jedení koláča, ktorá asi
najviac zamiešala s výsledkovou listinou takmer 50-tich detí.
A komu už náhodou bolo pod májovým slniečkom priteplo,
mohol si ísť aspoň na chvíľku oddýchnuť jazdou na koníkovi,
lebo pod ihriskom všetkých čakal Peťo Polóny so svojím
tátošíkom a všetci veríme, že bude aj o rok.
-jk-
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA
ČO PRIPRAVUJEME:
9.júna 2005 organizujeme II. Olympijské hry malotriednych škôl z okresu Banská
Bystrica.
Svoju aktívnu účasť potvrdilo 12 škôl. Prídu deti - atléti z Vlkanovej, Strelník, Riečky,
Králik, Môlče, Lučatína, Hiadľa, Harmanca, Čerína, Šalkovej, Priechodu a Slovenskej
Ľupče.
Na otvorení nebude chýbať olympijský oheň, slávnostný sľub, vztýčenie olympijskej
vlajky. Súťažiť sa bude v behoch na dlhé a krátke trate, v skokoch z miesta a hodoch
kriketovou loptičkou.
Záver bude patriť zábavnej športovej disciplíne, ktorá preverí najmä fyzickú silu a to
preťahovaniu lanom.
Víťazi v jednotlivých disciplínach budú ocenení skutočnými medajlami.
Zárukou zdarného priebehu olympiády je organizačný tým zložený z rodičov a priateľov
školy. Hry prebiehajú pod záštitou Obecného úradu v Podkoniciach.
Dúfam, že sa našim deťom podarí obhájiť krásny víťazný pohár z minulého roka.
Príďte ich povzbudiť 9.6.2005 o 9.30 hod. na futbalové ihrisko.
VÝLET DO TATIER
15. júna 2005 uskutočníme koncoročný školský výlet, tento rok do Vysokých Tatier Dolného Smokovca. Pozrieme sa zblízka na naše krásne Tatranské štíty. Vystúpime na
Hrebienok a odtiaľ môžeme podľa rozhodnutia ísť do dolín, ktoré ústia k Hrebienku. Niektorí
chcú dokonca navštíviť Lomnický štít,.druhý najvyšší vrchol Tatier.
Prihlásiť sa môžete v škole. Odchod autobusu je 15. júna o 6.30 hod. z pred školy.
DEŇ RODÍN
V nedeľu 8. mája bol v Podkoniciach Deň rodín. Bol tam pekný program.
Najskôr tancovali deti z materskej školy, potom deti zo základnej školy a nakoniec
dospelí. Po programe sme boli v kresťanskom dome. Boli tam tvarožníky a guláš. Ja
odporúčam, ak ste tam neboli, aby ste išli na budúci rok.
Aj keď niekto hovorí, že sa mu to nepáčilo, bolo to super.
Ferko Barla, 4. ročník
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PREČO BOLA PÁLENKA V MOŠTENICKEJ KRČME LEPŠIA
Terajšia generácia konzumuje alkohol vypálený v miestnej pálenici o
koncentrácii 50-55% alkoholu. Koncentráciu pod 50% považuje za
neprijateľnú. Vysoká koncentrácia alkoholu zaťažuje ľudský
organizmus a poškodzuje hlavne pečeň.
Naši dedovia konzumovali alkohol rozumnejšie. V obchode sa
predával len 96 % lieh, ktorý sa doma rozriedil vodou na 28-30% alkohol.
Podobne v krčme sa stále predával lieh o 28% koncentrácii. Predával sa
v decových pohárikoch s úzkym hrdlom, v tzv. lônikoch. Chlapi
v priebehu dňa prišli ku krčmárovi, objednali si lônik, na viac glgov ho vypili a šli za svojou
prácou. Jedno ráno prišiel na jeden lônik aj starý Martin Dubec. Krčmár starý Šípka sa pýtal
po prvom glgu: „Martin, no či je dobrá tá pálenka?“ Hej, kedyže ste vy mali dobrú pálenku“,
povedal Martin.
Povesť o dobrej pálenke v Moštenici poznali aj podkonickí furmani, ktorí vozievali drevo
z Moštenickej doliny na štátnu pílu do Banskej Bystrice. S naloženým drevom zastali pred
krčmou. V krčme pravidelne každý deň mali desiatu. Na stôl si dali slaninku s chlebom a
krčmár každému nalial deci pálenky. V priebehu konzumovania tohto jedla pýtal sa furman
Tóno krčmára Viktora, že prečo je v ich krčme pálenka chutnejšia ako v podkonickej krčme.
Viktor sa spýtal svojho spolupracovníka Eugena, či im to môžu prezradiť. Eugen súhlasil a
Viktor povedal, že na riedenie pálenky berú vodu z potoka, ktorý tečie poza krčmu.
Po tomto oznámení nastalo ticho. Furmani prekvapení touto desivou skutočnosťou
prestali jesť, pohár pálenky s opovržením odtisli na kraj stola. Krčmárov zasypali
množstvom zlostných slov, že prečo im to nepovedali skôr a celé roky im dávali piť pálenku
riedenú hajzlovou vodu.
Podkonickí furmani vedeli, že veľká časť domov v Moštenici je postavená okolo potoka
nad krčmou. Každý majiteľ domu má postavený záchod v záhrade nad potokom, kde
pravidelne celá rodina chodí močiť a vyprázdňovať si konečník. Tieto ľudské výkaly plávajú
po vode do Hrona.
Po zistení tejto tvrdej reality bola situácia v krčme nepriateľská. Podkoničanom ani
slanina s chlebom nechutila. Chutná moštenická pálenka bola odtisnutá na kraj stola.
Furmani sa pripravovali bez slova na odchod. Situáciu zachránil vtipkár Laco, ktorý
povedal: „Chlapi, vypijeme tú pálenku, veď desiatky rokov ju pijeme a doposiaľ sme od nej
nepomreli“. Všetci furmani postupne nasledovali Lacov príklad a postupne vypili pálenku až
do dna. Krčmári Viktor a Eugen od radosti že nestrácajú trvalých zákazníkov na svoj účet
každému furmanovi naliali plný pohár tej „dobrej pálenky“.
A prečo bola v Moštenickej krčme chutnejšia pálenka? Pretože ju riedili potočnou
vodou, ktorá obsahuje malé množstvo iontov vápnika a horčíka. V podkonickej krčme riedili
destilát pramenitou vodou z vodovodu, ktorá má vysoké percento iontov vápnika a horčíka,
ktoré znižujú chuťové vlastnosti pálenky.
Výkaly, ktoré padali do vody potoka neovplyvnili kvalitu destilátu, lebo:
- potok má v tejto časti dediny prudký spád a prietok vody v potoku je 20-30 krát väčší
ako v podkonickom potôčiku
- krčmári odber vody z potoka na riedenie robili v nočných hodinách
Vladimír Očenáš, č.d. 72
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VIETE, ŽE ...
KUTLIARSKY DEŇ V SELCIACH
Dňa 11.júna 2005 (sobota) sa v parku v centre obce Selce uskutoční 0.ročník súťaže vo
varení kutlov pod názvom Kutliarsky deň. Prezentácia súťažiacich bude v deň súťaže
v.čase 8.30 hod. až 9.30 hod., pričom prihlásiť sa treba do 3.6.2005 na Obecnom úrade
v.Selciach.
Súťažiť budú dvojčlenné družstvá (aj zmiešané). Organizátor poskytuje 1kg kutlí, masť,
vodu, drevo na oheň, zástery a plynový sporák. Súťažiaci si musí zabezpečiť stánok
(prístrešok), 5 litrový kotlík s trojnožkou, koreniny, pochutiny (a iné "špécie" podľa
predstáv), mištičky, rajničky, varechu, nôž a iné potreby.
Všetkých, ktorých tento oznam zaujal pozývame do Seliec, na jednu z ďalších
zaujímavých akcií.Mikroregiónu pod Panským dielom.
KOMPOSTOVANIE
Všetko má svoj začiatok a problém s odpadmi začína skôr ako pri naplnení našej
odpadovej nádoby. Za každou tonou nových výrobkov, ktorú si kúpime je ukrytých 10 ton
surovín a nesmierne množstvo energie, ktoré boli použité pri ich výrobe. Prieskumy ukázali,
že až 80% z toho, čo vyhadzujeme ako nepotrebné, by sme ešte vedeli využiť - to by sme
však museli prestať hádzať všetko do jedného koša. Ak by sme napríklad nevyhadzovali
všetok papier do zmiešaného odpadu ušetrili by sme 2 200 hektárov storočného lesa. Sme
naozaj tak bohatí, aby sme si to mohli dovoliť?
Každý z nás môže pomôcť! Stačí ak si osvojíme a v praxi začneme realizovať hierarchiu
správneho nakladania s odpadom: za 1. minimalizujme vznik a škodlivosť odpadov, za 2.
opätovne používajme veci použiteľné a za 3. separujme odpad pre recykláciu a
kompostovanie.
Väčšina z nás žije v rodinnom doma a má aspoň menšiu záhradku. Ak ešte stále
nevyužívame výhody separovania a máme problémy s množstvom odpadu je najvyšší čas
začať kompostovať. Veď až 45% celkového odpadu tvorí biologický odpad, ktorý môžeme
využiť práve na kompostovanie. Konečný produkt - kompost môže byť použitý pri pestovaní
rastlín ako humusové hnojivo vracajúce do pôdy výživné látky, ktoré sme z nej predtým pri
pestovaní odobrali.
V podstate je možné kompostovať všetky netoxické organické látky, ktoré vznikajú v
domácnosti a v záhrade. Ideálna je mnohoraká zmes najrozličnejších materiálov, ktorú je
potrebné vhodne upraviť (podrviť, posekať, zvlhčiť, atď.) a dobre premiešať.
-

Materiál vhodný na kompostovanie

odpad z kuchyne
- zvyšky z čistenia ovocia a zeleniny
- zvyšky jedál
- potraviny
- čaj, kávový výluh
- potravinami znečistený papier

-

iný organický odpad
- popol z dreva
- hobliny, drevené piliny
- hnoj a trus
- vlasy, perie
- papierové obrúsky a servítky

Materiál nevhodný na kompostovanie

druhotné suroviny
- kovy
- plasty
- sklo
- textil
- papier
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odpad zo záhrad
- kvety, konáre, lístie
- pokosená tráva
- zhnité ovocie
- vypletá burina
- zemina

Jún 2005

problémové látky
- farby
- staré lieky
- staré oleje
- batérie
- chemické prostriedky

iné
- prach zo smetí a vysávania
- časti rastlín napadnuté chorobami
- kosti a mäso
- mliečne výrobky
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Kompostovisko si môžeme založiť na ktoromkoľvek mieste záhrady, dôležité je však
dodržiavať určité zásady:
- je vhodné zabezpečiť kontakt so zemou
- donášková vzdialenosť by nemala byť veľká
- okolo kompostoviska vybudovať dostatočný priestor na manipuláciu
- spevnený podklad v okolí (nie samotného kompostoviska), ktorý zabezpečí
pohodlný prístup aj po dlhodobejšom daždi
- je vhodné umiestniť kompostovisko do polotieňa, aby nebolo vystavené priamemu
slnku, silnému vetru a dobré je prikryť ho proti dažďu
Základnou formou je kompostovanie v kope. Stačí
materiál vhodne upraviť a navŕšiť do požadovaného tvaru.
Tento spôsob sa používa hlavne tam, kde je nedostatok
priestoru. Druhým spôsobom je kompostovanie v
zásobníkoch. Tie môžu byť z rôznych materiálov, ale
najlacnejší a najúčelnejší býva spravidla drevený zásobník.
Vyzretý kompost je hnedej až tmavohnedej farby,
drobnej štruktúry, nezapácha, ale vonia ako humus. Má
schopnosť zadržiavať vodu, prevzdušňovať pôdu a
obsahuje veľké množstvo výživných látok.
Kompostovaním získame hnojivo pre svoju záhradku, ušetríme peniaze za odvoz
odpadov, ušetríme peniaze za drahé hnojivá, znížime množstvo a škodlivosť dopadov a v
neposlednom rade pomôžeme životnému prostrediu.
-jk-

SPOLOCENSKÁ KRONIKA
GRATULUJEME K VÝROCIU
50. rokov
Anna Homolová (č.d. 182)
Anna Marušková (č.d. 126)
Mária Chabanová (č.d. 346)

60. rokov
Ľudmila Kostúrová (č.d. 255)
Ján Kostúr (č.d. 255)

Peter Kostúr (č.d. 294)
55. rokov
Viera Stanková (č.d. 218)

ZOMRELÍ SPOLUOBCANIA

PODKONICKÝ Spravodaj

75. rokov
Anna Bitnerová (č.d. 230)

Jozef Turčan (65 rokov)
Mária Turčanová (81 rokov)
Drahoslav Valent (63 rokov)
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ROZHOVOR S ...
MILUJEM TANEC A ŽIJEM PREŇ
Júnové číslo Podkonického spravodaja bez
rozhovoru s Jankom Jamrichom? Nemysliteľne! Pôvodné
stretnutie sme kvôli ceste do Bratislavy preložili na štvrtok
26.mája.
Sedím oproti mladému 20-ročnému dlhovlasému
mužovi. Dívam sa do jeho živých hnedých očí. (Koľko
fanyniek mi v tejto chvíli asi závidí?). Najprv dohadujem
termín návštevy v škole. Potom „vybalím“ pripravené
otázky. Odpovede sú otvorené, úprimné s fylozofickým
nadhľadom i psychologickou hĺbkou. Hoci ich chápem,
ťažko sa mi transformujú do zrozumiteľných viet.
Predo mnou hrdo stojí celý stoh časopisov v ktorých je
obrázok, informácia, zmienka, či rozhovor o podkonickom
finalistovi Miliónového tanca Jankovi Jamrichovi. Záujem
médii o jeho osobu rodičia starostlivo archivujú.
Ako vyzerá Jankov život po opustení súťaže
Miliónový tanec?
Vrátil sa do štátnej opery v Banskej Bystrici. Najbližšie sa teší na vystúpenie v
bratislavskom divadle Aréna, kde bude hosťom s predstavením Biele peklo alebo Mne sa to
nemôže stať. Prečo? Lebo 14. júna v divadle Aréna sa na jeho výkon a choreografiu budú
pozerať „skutoční taneční fajnšmekri.“ Aj od nich si Janko sľubuje pomoc jeho „tanečnému“
projektu, v ktorom chce pri realizácii skĺbiť rôzne umenia. Janko má snahu a ambíciu
združiť tanečníkov, ktorí nie sú jednostranne zameraní.
Ako si sa vysporiadal s tým, že Miliónový tanec je pre teba už minulosťou?
Celkovo súťaž tanečníkov neprináša takmer nič, skôr dáva divákom. Neriešim to, že
som vypadol. Vždy som túto hru vnímal ako Človeče nehnevaj sa. Od súťaže ako aj od
života samotného si nič veľké nesľubujem, aby som potom nebol veľmi sklamaný. Vždy sa
však snažím robiť veci najlepšie ako viem, aby som neustrnul.
Máš svoj tanečný idol?
Wiliam Forsythe a Maurice Bejart. Vzorom pre mňa je každý človek, ktorý ide za svojim
tanečným a umeleckým cieľom a nestratí pri tom sám seba. Ja chcem tiež robiť to, čo sa mi
páči.
Aký pohyb okrem tancovania máš rád, resp. sa mu aktívne venuješ?
Páči sa mi hokej a korčuľovanie. Plávam a snowbordujem.
Máš svoj tip na víťaza v Miliónovom tanci?
Netuším. Bohužiaľ Slováci sú národom telenoviel a neviem vydedukovať koho zvolia.
Víťazom môže byť ktokoľvek.
Každý má svoje silné aj slabé stránky. Aká je tvoja najsilnejšia zbraň?
Milujem tanec a žijem preň.
V mene celej redakčnej rady a pravdepodobne aj v mene všetkých obyvateľov
Podkoníc ti ďakujem za „zviditeľnenie“ našej obce a úspešnú reprezentáciu .
Želám Ti veľa zdravia do ďalšieho tancovania a veľa tvorivých nápadov.
-mt-
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FARSKÉ OZNAMY
TÁBOR PRE DETI
Pre deti usporiadame letný farský tábor 4. - 8. júla do Poník, kde budeme ubytovaní
v.bývalej škole. Cena tohto tábora bude 800,- Sk. Prihlasovať svoje deti môžete na fare.
Poniky vynikajú krásnou prírodou, kde sa môžeme zahrať mnoho hier. V prípade pekného
počasia pôjdeme aj na kúpalisko do Banskej Bystrice.
V nedeľu 5. júna na sviatok Najsvätejšieho srdca Ježišovho bude svätá omša o 10:30
hod..pri Kaplnke Božského srdca.
V nedeľu 3. júla budeme sláviť sviatok svätých Cyrila a Metoda na Kaliští. Svätá omša
začne o 11.00 hod. a autobus na Kalištie bude odchádzať o 9.00 hod. z námestia.
-nd-

ŠPORT
MALÝ FUTBAL
Našu obec už 4-tý rok reprezentuje podkonická mládež v Meststkej únii malého futbalu.
Môžete ich nájsť pod názvom Trapas v IV. lige tejto súťaže v skupine A. Pohybujú sa
väčšinou v strede tabuľky, ale majú už na konte aj cenné víťazstvá nad súpermi s
postupovými ambíciami. V posledných zápasoch ťahajú šnúru bez prehry a preto pre
ilustráciu uvádzame priebeh jedného z týchto víťazných duelov. Trapas sa v ňom stretol s
ALC Kocky a vyhral v ňom vysoko 9:1.
Zostava Trapasu bola nasledovná: BRÁNA: Martin "GIANI" Burian, OBRANA: Marek
"MICUD" Polóny, Andrej "PANCHO" Pančík, Jozef "FEZOJ" Lipa, Dominik "DOMINHO"
Valent a ÚTOK: Michal "FITO" Barla, Zoro "BACUR" Barla, Robo "BOB" Jamrich, Martin
"KUKO" Bobák a Andrej "ANDY" Ulbrik.
Trapas nastúpil na zápas v plnej sile - v kompletnom zložení a hneď sa to prejavilo tak na
hre ako aj na výsledku, ktorý je z pohľadu súpera ešte veľmi dobrý. Naši chlapci sa ujali
vedenia 2:0 po dvoch šťastných góloch. Pri prvom z nich súperov brankár nechtiac nastrelil
svojho obrancu, ktorý si loptu nešťastne zrazil do vlastnej brány. Ten druhý gól bol ešte
náhodnejší keď sa BOBova strela odrazila od žrde do DOMINHa a od neho sa lopta
„zakotúľala“ do brány. Do polčasu sa Trapas presadil ešte raz a vôbec to nevyzeralo na
výraznejšiu výhru.
V druhom polčase po inkasovanom góle (za ktorý sa hráči Trapasu ospravedlňujú opäť
sa im nepodarilo vypomôcť GIANImu vychytať „nulu“), z ojedinelého útoku súpera, sa
zmenil na koncertné vystúpenie Trapasu. Trapasáci si schuti zahrali a hlavne zastrieľali. Do
streleckých tabuliek si po jednom zápise doplnili MICUD, PANCHO, FITO, BACUR, BOB,
KUKO a ANDY. Darilo sa hlavne posile zo zámoria - BOBovi, ktorý sa po odohraní
niekoľkých zápasov už naplno aklimatizoval a zžil s tímom a po prvý raz sa presadil. Do
bodovania si pripísal 3 body (1+2). V bráne opäť podržal GIANI, ktorý mal „obetavú“ sobotu.
Opäť sa „páčilo“ kĺzanie po betóne a nebyť inkasovaného gólu mohla byť radosť Trapasu
ešte výraznejšia.
Celý tým verí, že posledné výsledky nie sú náhodné a že sú prísľubom do budúcej
sezóny, kedy by už Trapasáci chceli zamiešať aj postupové karty o súťaž vyššie. Veríme
spolu s nimi, že sa im to konečne podarí, takže do sTRAPASenia priatelia.
-jk-
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ŠPORT
JAZDECKÝ AREÁL
Ako si už určite väčšina našich spoluobčanov všimla, na Brodku, vedľa tenisového kurtu
pripravujeme jazdecký areál. Areál sa v týchto dňoch asi po roku namáhavej práce (čistení
od buriny,.kríkov, terénnych úprav) dostáva do finálnej podoby.
Uvedený areál chceme využívať na trénovanie našich koníkov, na učenie záujemcov o
jazdenie a možno pripravíme aj jazdecký deň s ukážkou práce s jazdeckými koňmi.
Zároveň do tohto areálu chceme pozvať aj záujemcov o jazdecký šport, ktorí sa chcú buď
naučiť jazdiť na koni, alebo len tak pohľadom pookriať pri krásnom ladnom konskom kroku.
V závere tohto príspevku chcem poďakovať za aktívnu účasť a pomoc pri budovaní
areálu starostovi obce a miestnemu poľnohospodárskemu družstvu.
Zároveň chcem poprosiť našich spoluobčanov a mládež o dodržiavanie
bezpečnostných predpisov v priestore jazdeckého areálu v čase, keď v areáli budú kone
voľne pustené.
Ing. Ján Chaban
VOLEJBALOVÝ TURNAJ
Volejbalový klub Podkonice Vás dňa 5. 7. 2005 (utorok) srdečne pozýva na tradičný
“Cyrilo-Metodský” Volejbalový turnaj o Majstra Podkoníc na antuke. Turnaja sa už tradične
zúčastnia zmiešané družstvá za ulice Hôrka, Nová ulica a Stred (Hlavná ulica).
Začiatok turnaja je naplánovaný na 11:00. Pozývame všetkých priaznivcov volejbalu na
antukové ihrisko pri kaplnke.
-jk-

Z REDAKCIE
Redakčná rada ďakuje všetkým, ktorí
pomáhajú pri naplnení obsahu každého
čísla Podkonického spravodaja, či už
svojimi príspevkami, alebo plodnými
návrhmi na vylepšenie obsahu.
Zaznamenali sme rôzne názory na
Spoločenskú kroniku, preto Vás chceme
požiadať o Vaše vyjadrenie sa k
uverejňovaniu jubilantov v Podkonickom
spravodaji. Keďže je viac pozitívnych
ohlasov, prosíme každého, ktorý si neželá,
aby sa jeho meno ocitlo v Spoločenskej
kronike, aby to oznámil na obecnom
úrade, prípadne vhodil lístok s takýmto
oznamom do schránky, ktorá je
umiestnená pri vchode do obecného
úradu.
Tým občanom, ktorých nájdenie
svojho mena v Spoločenskej kronike veľmi
nepotešilo sa dodatočne ospravedlňujeme.

9

Jún 2005

P

30. 5. 2005 - 5. 6. 2005
19.00 - féria

30.5.

+ rodina

U

19.00 - féria

31.5.

S
1.6.

Š
2.6.

P
3.6.

S
4.6.

N
5.6.

+ Alžbeta Patrášová
7.00 - Sv. Justín, mučeník
Za zdravie a Božiu pomoc rodinám
19.00 - Sv. Marcelín a Peter, mučeníci
+ rodičia Randovci, dcéry a zaťovia
19.00 - Najsvätejšie srdce Ježišovo
+ Jozef, rodičia a súrodenci
7.00 - Nepoškvrnené srdce Panny Márie
+ Drahoslav Valent
10. nedeľa v cezročnom období
8.00 + Irena a Július Gajdoš
10.30 Za farnosť (pri KAPLNKE)
Upratovanie kostola: Emília Beňová

PODKONICKÝ Spravodaj

FARSKÉ OZNAMY
6. 6. 2005 - 12. 6. 2005
19.00 - Sv. Norbert, biskup

P

13. 6. 2005 - 19. 6. 2005
19.00 - Sv. Anton Paduánsky, kňaz

P

6.6.

+ Pavol Lopúch, 1. výr.

13.6.

U

19.00 - féria
Poďak. za 25. rokov spoločného života
a prosba o Božiu pomoc
7.00 - féria

U

7.6.

S

+ František Balko

8.6.

Š

19.00 - Sv. Efrém, diakon
+ Vilma a Ondrej Kmeť a st. rodičia

9.6.

P
10.6.

S
11.6.

N
12.6.

19.00 - féria
Poďakovanie za 75 rokov života
a prosba o Božiu pomoc
7.00 - Sv. Barnabáš, apoštol
+ Matúš Burian
11. nedeľa v cezročnom období
8.00 + Mária Turčanová
10.30 Za farnosť

19.00 - féria

14.6.

+ z rodiny
Pospíšilovej
+ František
Bobák
(15. výročie)

S

7.00 - féria

15.6.

++Jozef
kňazi
Júlia aa Vojtech,
Juraj Turčan

Š

19.00 - féria

16.6.

P
17.6.

S
18.6.

N
19.6.

Upratovanie kostola: Emília Kukučková

P
20.6.

U

20. 6. 2005 - 26. 6. 2005
7.00 - féria
+ Mária a Pavol Ivanič
19.00 - Sv. Alojz Gonzagu, rehoľník

21.6.

+ Anna Flašková

S

7.00 - Sv. Pavlín z Noly, biskup

22.6.

Š
23.6.

P
24.6.

S
25.6.

N
26.6.

+ Otília a Anton Ivanič
19.00 - féria
Za zdravie a Božiu pomoc
pre p. Jamrichovú
19.00 - Narodenie sv. Jána Krstiteľa
+ Marta, Pavol, František a Božena
7.00 - féria
Poďak. za zdravie a prosba o Božiu
pomoc pre rod. Turčanovú
13. nedeľa v cezročnom období
8.00 + Stanislav Stanko a rodičia
10.30 Za farnosť
Upratovanie kostola: Marta Gregorová

Za Božie požehnanie pre rodinu

+ Anna
a Ján Turčan
+ Alžbeta
Očenášová
a rodina
19.00 - féria
+ Jozefína a Pavel Chaban
a Alexander Bocz
7.00 - féria
+ Alžbeta Patrášová
12. nedeľa v cezročnom období
8.00 + Helena a Juraj Šípka
10.30 Za farnosť
Upratovanie kostola: Eva Jamrichová

P
27.6.

U
28.6.

27. 6. 2005 - 3. 7. 2005
19.00 - Sv. Cyril Alexandrijský, biskup
Za Božiu pomoc
a požehnanie pre rodinu
19.00 - Sv. Irenej. biskup a mučeník
+ Juliana a Jozef Barla

S

7.00 - Sv. Petra a Pavla, apoštolov
8.00 Za farnosť
19.00 Na úmysel celebranta
29.6.
19.00 - Prví svätí mučeníci Cirkvi v Ríme

Š

30.6.

+ Anna a Jozef Očenáš

P

19.00 - féria
+ Anna Flašková

1.7.

S
2.7.

N
3.7.

7.00 - Návšteva Panny Márie, sviatok
+ Anna a Juraj Ivanič
14. nedeľa v cezročnom období
8.00 + Irena a Ján Stanko
11.00 Za farnosť (na KALIŠTÍ)
Upratovanie kostola: Mária Vrábová ml.

Zmena Farských oznamov vyhradená !
PODKONICKÝ Spravodaj
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