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VÁŽENÍ SPOLUOBČANIA.
Po dlhej zime tu máme pravé leto, teda dovolenkové obdobie. Aj naša redakcia vydáva
toto letné dvojčíslo tzv. dovolenkové. Ďalšie číslo dostanete v septembri na začiatku
školského roku. Hneď v úvode sa ospravedlňujeme za neskoršie vydanie tohto čísla, ktoré
je zapríčinené čakaním na informáciu ohľadne vysielania televízie od Ing. Miroslava
Bobáka (Oravský Podzámok).
Ešte pred nástupom na dovolenky, sa chceme zmieniť o niektorých pozitívnych, ako aj
negatívnych okolnostiach. V minulom čísle som písal o problémoch kanalizačnej siete.
Som rád , že sa podarilo kanalizačnú sieť vyčistiť, hlavne pri firme NERA, kde boli veľké
nánosy skál,
ako aj kanalizačné koše s upchatou kanalizáciou. Taktiež bol
skompletizovaný prítok vody z potoka do bývalého septika obce a môže už táto nádrž slúžiť
pre potreby polievania futbalového ihriska. Tiež bola vybudovaná šachta pred čistiarňou
odpadových vôd tzv. lapač piesku, ktorá bude slúžiť na zachytávanie hrubých nečistôt, ako
aj piesku z kanalizačného potrubia pred vstupom na ČOV. Práve v tomto období sa
prevádza rozkopávka cesty pre položenie kanalizačného potrubia pred Zavodov, nakoľko
tento úsek nebol napojený na kanalizačnú sieť. Toľko ku kanalizácii, ktorá je tiež dôležitá
pre chod obce.
Negatívne vnímam dlhé ťahanice okolo pridelenia frekvencie zo strany „Slovenských
telekomunikácií“ Bratislava pre vysielanie televízneho signálu pre našu obec, ako aj obec
Priechod. Obidve obce urobili maximum, aby sa toto dielo podarilo. Po urgenciách, či už
telefonicky, listom, aj cez Úrad vlády SR sme konečne dostali odpoveď. Vysvetlenie je
také, že nastúpením tretieho operátora do mobilnej siete SR dochádza k rušeniu frekvencií.
Za účelom podania bližších informácií bola zvolaná porada dňa 29.6.2006 v kultúrnom
dome za účasti odborníka.
Z tejto porady vyplynulo nasledovné:
- Ing. Bobák navrhol digitálne riešenie vysielania s tým, že skúšobná prevádzka bude
zadarmo
- Sľúbil, že je schopný toto zariadenie zabezpečiť ako aj namontovať v krátkej dobe,
t.j. 30 dní. Taktiež sa mal vyjadriť ku cene zariadenia. Zatiaľ nemáme kompletnú
informáciu od neho ohľadne ceny. Ako náhle bude, budeme Vás hneď informovať, ako
aj o ostatných náležitostiach.
...pokračovanie na 2.strane
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PRÍHOVOR STAROSTU OBCE
...pokračovanie z 1. strany
Informácia pre tých, ktorí sa nezúčastnili porady. Finančné prostriedky, ktoré vyzbierala
obec vo výške 2.500,- Sk od občanov je možné vrátiť podľa požiadania.
Záverom môjho príhovoru chcem znova, opätovne vyzvať tých občanov, stavebníkov z
Podkoníc, ktorí si dali žiadosti o pridelenie stavebných pozemkov v lokalite Niva, aby sa
vyjadrili do 10. augusta 2006, či majú vážny záujem stavať v roku 2007, alebo nie. V
súčasnosti je pripravená a schválená stavebná zóna, ako aj geometrický plán na 10
rodinných domov, pričom stavebníci sú len traja.
Prajem Vám príjemné prežitie letného obdobia a oddychu počas dovoleniek.

Jozef Jamrich
starosta obce

2. VÝSLEDKY VOLIEB DO NR SR ZO 17. JÚNA 2006 V NAŠEJ OBCI:
Počet voličov zapísaných v zozname voličov vo volebnom okrsku: 723
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní................................... 435
Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny ...................... 2
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku podľa § 30 ...............................433
Počet platných odovzdaných hlasov ................................................. 431

%
100,0
60,2
0,3
60,0
59,8

Počet platných hlasov odovzdaných pre politickú stranu, politickú hnutie
alebo koalíciu:
%
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana . 92
21,3
SMER sociálna demokracia ............................................................. 92
21,3
Slovenská národná strana ................................................................ 89
20,6
Kresťanskodemokratické hnutie ........................................................ 72
16,7
Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko.......................... 44
10,2
Slobodné fórum .................................................................................... 9
2,1
Komunistická strana Slovenska ........................................................... 8
1,9
Občianska konzervatívna strana ......................................................... 7
1,6
Aliancia nového občana ...................................................................... 5
1,2
Slovenská národná koalícia - Slovenská vzájomnosť .......................... 4
0,9
NÁDEJ ................................................................................................. 4
0,9
Združenie robotníkov Slovenska ......................................................... 1
0,2
Hnutie za demokraciu ........................................................................... 1
0,2
Strana maďarskej koalície Magyar Koalíció Pártja .............................. 1
0,2
Agrárna strana vidieka ......................................................................... 1
0,2
Slovenská ľudová strana ...................................................................... 1
0,2
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ROZHOVOR S ...
ĎALŠÍ PODKONIČAN V AMERIKE
Čas - ten zvláštny fenomén - dal ročnú bodku za televíznou šou Miliónový tanec.
Niektorých z nás pritiahla k obrazovke od začiatku do konca, iných len dovtedy, kým sme
mali „želiezko v ohni“, možno sa našli aj.takí, ktorých tento druh programu nezaujal. O tom,
že Ján Jamrich z Podkoníc pri Banskej Bystrici je medzi finalistami sa dozvedeli iba „z
počutia“.
Po roku som sa opäť stretla s našim Jankom, aby som vám priblížila, či a čo sa zmenilo v
jeho živote. Navonok ten istý chlapec, tá istá postava, účes, úsmev, štýl oblečenia, chôdza,
to isté miestami ťažko pochopiteľné vyjadrovanie. Predsa len tanec mu je najistejším a
najvlastnejším spôsobom komunikácie. Určite nie je len jeden z tých tuctových
komercionalizáciou a konzumným spôsobom života zdegenerovaných mladých ľudí, ktorí
pragmaticky idú s väčšinou, podriaďujú sa jej, strácajú pritom vlastný filozofický postreh a
postoj, túžbu po zmene, tvorivosti a sebavyjadrení. Je to mladý muž s iskrou v oku,
myšliekou v hlave a túžbou v srdci, fyzicky o rok starší, bohatší o ďalšie osobné a profesijné
zážitky a skúsenosti, o rok presvedčivejší, že pôjde za svojím snom.
J.J.: Momentálne sa pohybujem „doma“. Končím divadelnú sezónu 2005/2006 v DJGT
v Banskej Bystrici. Čaká ma ešte vystúpenie vo "Veselej vdove" v Liptovskom Mikuláši a
Piešťanoch. Pracovne som „pendloval“ medzi Bystricou a Bratislavou. Po ďalšom roku
účinkovania na našej tanečnej scéne strácam nádej, že na Slovensku budem môcť robiť to,
čo chcem a cítim. Zaujímam sa o CONTEMPORERY DANCE - súčasný moderný tanec, ide
o divadelné zoskupenie tanečníkov, ale nie je to divadlo. Na Slovensku sú isté náznaky,
pokusy, ale pre najrozličnejšie príčiny je tento druh umenia zovretý „predpôrodnými kŕčmi.“
Janko listuje v nemeckých a rakúskych tanečných časopisoch, ukazuje mi fotografie
zoskupenia tanečníkov, svetových protagonistov CONTEMPORERY DANCE. Zápalisto
hovorí o myšlienke v tanci, o tanci ako univerzálnom dorozumievacom prostriedku,
prirovnáva CONTEMPORERY DANCE k džezu, k jeho podstate a tvorivosti.
Aké sú tvoje vzdialenejšie plány do
budúcnosti?
Chcel by som ísť do Londýna. Vybral som
si toto mesto ako jednu z najlepších možností
môjho profesijného uplatnenia.
Vráťme sa ešte na chvíľu k tvojmu pobytu
za „veľkou mlákou.“ Ako si na túto
skúsenosť spomínaš?
V Amerike som bol prvý raz. Strávil som tu
2 týždne. Samotná tanečná výuka ma
neoslovila,.podobne ako mesto New York.
Ako bude vyzerať tvoje leto?
Leto mám rád. Voľné chvíle oddychu budem tráviť pri vode vychutnávať si ovocný džús,
obšas pivo, vyjedať ovocie a predovšetkým sezónnu zeleninku. Aj tak si najviac
oddýchnem v Podkoniciach na mojich „starých miestach“ (nad rezervoárom, na Vrchách,
na lúkach smerom na Ľupču.) Ja som taký lúčny typ.
Jankovi, aj vám všetkým, prajeme vychutnanie si šťavnatého leto dosýta a „opatrujte“
sa.
-mt-
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA
OBHÁJENÉ III. OLYMPÍJSKYCH HIER MÁLOTRIEDNYCH ŠKÔL
Klub málotriednych škôl v okrese nás poveril, ako dvojnásobných víťazov a držiteľov
pohára OH málotriednych škôl,.organizovaním v poradí už III. OH.
Znova sa naskytla príležitosť, aby sme spoločným meraním síl na OH vyjadrili medzi
sebou súdržnosť a priateľstvo.Pred samotnými OH sa deti našej školy poctivo pripravovali
a trénovali v atletických disciplínach.
Možno ste občas zazreli v popoludňajších hodinách behať rodičov s deťmi po okolí, ako
si niekto skúša skok do diaľky na improvizovaných skokanských doskočištiach,či hádzanie
šišiek a kameňov kdesi v prírode do diaľky.
A nepripravovali sa len deti, ale hlavne organizačný kolektív školy, spolu s rodičmi a
priateľmi školy na čele s p. učiteľkou Cesnakovou.
Týchto OH sa zúčastnilo 10 súťažných družstiev málotriednych škôl. Pri atletických
disciplínach pomohli s rozhodovaním zástupcovia Atletického zväzu v Banskej Bystrici a
pracovníci CVČ.
Tento rok sa nám už podarilo objednať počasie. Prípravu stravy, pitného režimu a
občerstvenia pre súťažiacich a hostí zabezpečila ZŠ, obecný úrad a stravovacia komisia,
zdravotnícku pomoc poskytovala p. Budajová, ozvučenie M. Budaj. Veľmi nám pri
organizácii pomohli p. Hošala, p. Homola, p. Booczová, p. Budaj, dôst. p. farár,
prevádzkovatelia športového ihriska a mnohí..iní.
Kedže sú Podkonice okrajová obec s málo a preplnenými spojmi, zabezpečili sme
vďaka firme Randa kyvadlovú dopravu pre ostatné ZŠ z obce Slovenská Ľupča.
Veľmi nám sponzorsky pomohla aj firma Nera Rajšič, starosta obce a Spolok
Podkoničan. Za obetavú pomoc pri príprave a organizácii OH všetkým úprimná vďaka
Možno práve preto sa nám podarilo úspešne obhájiť po 3-krát víťazstvo a pohár už je náš.
Verím, že vďaka usilovnému a poctivému tréningu dosiahli naši malí športovci výborné
výkony, a tým sú príkladom pre ostatných.
Bojovali čestne v duchu olympijskej myšlienky: "Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa,
pretože víťazom po prekonaní samých seba sa stáva každý z nás.“ Ešte raz SRDEČNE
BLAHOŽELÁME!
ZŠ s MŠ
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA
VÝSLEDKY NAŠICH ŽIAKOV:
Jožko Rochovský
Maťo Šajgalík
Simonka Slobodníková
Simonka Slobodníková
Kristínka Vajdová
Maťo Šajgalík
Julka Homolová
Kristínka Kretíková
Lucka Booczová
Erik Budaj
Jožko Rochovský
Nikolka Paulíková
Kristínka Vajdová
Erik Budaj
Milanko Šajban
Viktor Szaniszlo

1.miesto
1.miesto
1.miesto
2.miesto
2.miesto
3.miesto
3.miesto
3.miesto
4.miesto
4.miesto
4.miesto
4.miesto
4.miesto
5.miesto
5.miesto
5.miesto

beh na 200 metrov (mladší žiaci)
beh na 300 metrov (starší žiaci)
skok z miesta (staršie žiačky)
beh na 300 metrov (staršie žiačky)
beh na 60 metrov (staršie žiačky)
skok z miesta (starší žiaci)
hod kriketkou (staršie žiačky)
skok z miesta (mladšie žiačky)
hod kriketkou (staršie žiačky)
beh na 50 metrov (mladší žiaci)
skok z miesta (mladší žiaci)
hod kriketkou (mladšie žiačky)
beh na 300 metrov (staršie žiačky)
skok z miesta (mladší žiaci)
beh na 300 metrov (starší žiaci)
skok z miesta (starší žiaci)

ZŠ Podkonice

2.miesto

preťahovanie lanom

CELKOVÉ PORADIE ŠKÔL: 1. Podkonice 49 bodov
2. Priechod
42 bodov
Riečka"Vysoká"
30 zbodov
Folklórna 3.
skupina
Podkoníc

SPOLOCENSKÁ KRONIKA
GRATULUJEME K VÝROCIU
(JÚL & AUGUST)
50. rokov

60. rokov

Janka Pančíková (č.d. 342)
Elena Kretíková (č.d. 222)

Marta Valentová (č.d. 1)
Jozef Kostúr (č.d. 34)
Ivan Švihla (č.d. 237)

55. rokov

65. rokov

Milan Pavľak (č.d. 243)

Anna Gregorová (č.d. 285)

UZAVRELI
MANŽELSTVO
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70. rokov
Zdena Flašková (č.d. 229)
75. rokov
Ivan Flaška (č.d. 241)
80. rokov
Antón Vráb (č.d. 227)
85. rokov
Mária Bittnerová (č.d. 108)
Dominik Kretík (č.d. 222)

Andrej Kostúr & Zuzana Janecová - 3. jún 2006 (Mošovce)
Maroš Svoboda & Renáta Jamrichová - 10.jún 2006 (Podkonice)
Marek Kukučka & Andrea Flašková - 1.júl 2006 (Podkonice)
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STRETNUTIE S PARTIZÁNMI
V prvej polovici novembra 1944 som sa vracal z Kalištia domov dolu Jalovým domov.
Asi v polovici kopca som stretol skupinu partizánov. Spýtali sa ma kde som bol odkiaľ, som
a či sú u nás pekné dievčatá. Ja som im povedal, že naše dievčatá sú veľmi krásne a
pozval som ich aby prišli na budúcu nedeľu k nám, že na sv. Martina bude u nás tanečná
zábava. Keď sme sa lúčili, tak mi oznámili, aby som bol opatrný, že za nimi ide ich veliteľ je
opitý a veľmi agresívny. Z hory Jalovô som vyšiel a kráčal som dolu lúkami. Tu som sa
stretol so starým ujkom z Dobrej Nivy, ktorý mi povedal, že si do nášho chotára prišiel si
chytiť koňa na jarné práce na poli. Jeho kone pre potrebu v armáde zobrali vojaci koncom
augusta. Tu v Ľupčici našiel asi 8 koní, ale ani jeden sa mu nedal chytiť. Spoločne sme zišli
dolu do doliny a keď sme vkročili na most nad potokom, odrazu sa spoza liesky objavili na
ceste dvaja partizáni, ktorí tretieho držali popod pazuchy. Ten v strede odrazu s
namiereným automatom začal na nás kričať: „ Stáť, ruky hore, fašistickí špióni, už vás
máme. Nebudete viac podávať na váš štáb správy o stave partizánov na Kaliští. Toto sú
posledné sekundy vášho života.“ Vysvetľoval som tým dvom triezvym, po čo som bol na
Kaliští a ujko z Dobrej Nivy, že si prišiel do nášho chotára chytiť koňa. Prosil som, že my sme
nevinní ľudia, aby nás nezastrelili. Opitý kričal, aby sme boli ticho, že nás za chvíľu
prederavia guľky z automatu. Jeden z tých triezvych za chrbtom opitého rukami
naznačoval, aby sme sa pomaly presunuli na kraj mosta, že oni ho pustia na zem a my aby
sme rýchlo skočili z mosta do potoka. Na povel jeho ruky sme skákali z mosta do potoka.
Opitý ako zistil, že padá stiahol spúšť automatu a celá dávka nábojov rozstrieľala brvná
dreveného mosta, z ktorého triesky fŕkali ponad nás do potoka. Skočil som na breh vedľa
potoka a veľkými skokmi som bežal popri potoku. Po 30 - 40 metroch som sa zastavil a
spoza hrubej jelši pozeral dozadu, kde je ujko. Nevidel som ho. Streľba prestala a opitého
partizána už ťahali kamaráti hore do kopca. Vrátil som sa nazad hľadať ujka. Našiel som ho
ležať pod mostom. Nejavil známky života. Mal som obavu, že ho zasiahla guľka z
automatu. Ležal tvárou v tráve. Nadvihol som ho a ujko ticho plakal. Pýtal som sa ho, či ho
nezasiahla guľka. Povedal mi, že nie. Hovoril som mu, že môžeme Bohu ďakovať, že sme
živí. Chytil som ho popod pazuchy a pomaly vedľa potoka sme vyšli na lúky pod Ihráčom.
Povedal, že ďalej nevládze, aby sme si sadli. Ujko stále plakal. Ja som ho utešoval, že
dôležité je to, že sme živí. Prosil ma, aby som mu stiahol čižmy a nohavice. Vtedy som
pochopil, prečo ujko stále plače. Vtom psychickom zaťažení, keď sme v spŕške striel z
automatu skákali do potoka, ujkovi povolili ritné svaly a celý obsah hrubého čreva mu
vbehol do spodkov. Spodky som mu stiahol a chcel som ich oprať v potoku. Ujko povedal,
aby som ich zahodil preč. Natrhal som veľkých lopušných listov a ujko si s nimi poutieral
celú dolnú časť tela. Obliekol sa a išli sme po ceste do Podkoníc. Ujko bol stále v šoku.
Znova som mu zdôrazňoval, že dôležité je to, že žijeme. Povedal som mu, že v
Podkoniciach pôjde do nášho domu, kde sa vyumýva v teplej.vode, moja stará mama mu
dá čisté spodky, teplého čaju a polievky. A otec mu dá 2 kone aké bude chcieť. Ujko sa po
týchto slovách uspokojil. V Podkoniciach, ako som mu po ceste sľuboval sa aj všetko
uskutočnilo. Umyl sa, dostal čisté spodky, najedol sa a vybral si zo štyroch koní dvoch.
Nadmieru spokojný sa nám poďakoval za všetko a pobral sa s dvoma koníkmi na cestu
domov.
Koncom r. 1944 oslobodzovacia ruská armáda prišla po Brezno a nastalo doplňovanie
zásob armády, čiže ľudove povedané bojová frontová línia zastala v priestoroch Brezno. V
našej oblasti sa Nemci trvale presúvali v úseku Brezno - B.Bystrica a opačne. Na Kaliští a
Balážoch boli usadené silné partizánske skupiny, ktoré vytrvale napádali nemecké .
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presúvajúce jednotky. Našu dedinu striedavo navštevovali partizáni, alebo Nemci.
Očakávalo sa, že Nemci trvale obsadia našu dedinu, aby mali bezpečnejší presun svojich
vojsk na úseku B.Bystrica - Brezno. Z toho dôvodu väčšina mladých chlapov, aby ich Nemci
nezobrali do zajateckých táborov, presťahovala sa do hôr, kde si v zemi vykopali bunkre, v
ktorých bývali. Očakávanie sa splnilo. V januári r. 1945 Nemci trvale obsadili Podkonice.
Ja s otcom, naši.susedovci, tiež syn s otcom a moji dvaja.bratranci sme si pred trvalým
obsadením dediny Nemcami vykopali bunker v Žiari. Zásobovanie potravinami sme mali
cez Priechod, ktorý bol už vypálený, čiže Nemci ho už neobsadili ako našu dedinu. Moja
sestra a sesternica nám pravidelne každý týždeň nosili potraviny (chlieb, slaninu, zemiaky
a pod.) do Priechoda, kde sme si ich my chodili prevziať.
V jedno krásne ráno sme sa vybrali ja, Domin a Martin do Priechoda pre potraviny.
Zbehli sme z horičky na lúky na Dlhej, z kadiaľ sme prešli cez potôčik na pozemky, ktoré sa
tiahnu ku hore Igovo. Bol tak stuhnutý povrch snehu, že sme kráčali po snehu ako po
betóne. Keď sme boli asi 100 metrov od hory Igovo odrazu sa rozštekal guľomet
umiestnený na skalách nad odbočkou cesty na Baláže a zasypaní sme boli guľkami z
guľometu, ktoré všade okolo nás (vo vzdialenosti 2-3 metre) prerážali zamrznutý povrch
snehu. Pustili sme sa do šialeného behu do Igova a guľky sa za nami sypali až do samej
hory. V hore sme si sadli na zvalený strom a po minúte, keď sme sa troška upokojili, začali
sme na partizánov nadávať: „Čo sú to za blázni? Nemajú ďalekohľad? Odkedy sa traja
Nemci v partizánskej zóne voľne prechádzajú. Veď Nemci, keď idú do partizánskej oblasti,
tak idú tridsiati - štyridsiati plne vyzbrojení a nie traja bezbranní."
Pokračovali sme cez Igovo do Priechoda,.kde sme si prevzali potraviny a nastúpili sme
na spiatočnú cestu smerom k horárni. Chodník bol úzky vyšliapaný len chodcami. Celú
zimu tadiaľ nešlo auto ani kone so saňami. Keď sme boli 200 metrov za Priechodom zistili
sme, že asi 100 metrov za nami ide skupina 20 - 30 Nemcov. Uvedomili sme si, že keď nás
nepostrieľali partizáni na lúkach pred Igovom, fašisti, ktorí kráčajú za nami nás určite
zastrelia, lebo nás budú považovať za pomocníkov partizánov. Dohovorili sme sa, že im
povieme, že sme boli v Priechode pri rodine pre chlieb a zemiaky a ideme domov do
Podkoníc. O našom terajšom ubytovaní.v bunkri nepovieme ani slovo, lebo by nás
všetkých postrieľali ako tých 6 Podkoničanov v bunkri vo Vysokých.
Vzdialenosť medzi nami a nemeckým oddielom sa zmenšovala. V tejto napätej situácii
vzduchom preleteli ponad nás dve guľky vystrelené z automatu. Keď bol nemecký oddiel
tesne za nami vystúpili sme sa im do snehu. Tu nás odrazu jeden z nich pozdravil:
„Zdrástvujte molodci!“ Ďalší sa nás pýtali v reči slovenskej,kde sme boli a kde ideme. Podľa
reči, ako s nami komunikovali nám bolo jasné, že vedľa nás nejdú Nemci, ale partizáni v
nemeckých uniformách. Hovoril som im, že musia mať veľa nábojov keď si len tak do
vzduchu vystrelia z automatu. So smiechom nám povedali, že výstrelom chceli len
dosiahnuť to aby sme rýchlejšie kráčali dopredu. Keď celá skupina prešla pred nás, sadli
sme si do snehu. Po 2-3 minútach, keď sme sa troška uspokojili z toho psychického
napätia, sme si povedali, že nikomu neprajeme, aby sa v živote stretol s takou situáciou ako
my dnes. Ďakovali sme Bohu, že žijeme.
Vladimír Očenáš, č.d. 72
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VOLEJBAL - TURNAJ V MIXE
29. júla (sobota) sa v Podkoniciach uskutoční už 4.ročník volejbalového turnaja v mixe za účasti družstiev z mestskej ligy a už tradične aj z
obcí v našom mikroregióne. Pozývame všetkých športových priaznivcov!
PODKONICKÝ Spravodaj

ŠPORT
MALÝ FUTBAL (TRAPAS) - VYHODNOTENIE SEZÓNY 2005/2006
Ani sme sa nenazdali a už máme za sebou ďalšiu sezónu Mestskej únie malého futbalu.
V poradí už piata sezóna mala byť práve tá sezóna, ktorá mala zabezpečiť našim
Trapasákom postup do vyššej súťaže. Avšak s celkovým počtom bodov 34 to TRAPAS
vytiahol „iba“ na 8. miesto, ktoré s určitosťou nezaručuje priamy postup do 3. ligy (iba ako
čisto teoretickú, považujeme možnosť postupu v prípade, ak sa do súťažného ročníka
2006/2007 prihlási o 10-15 tímov menej. Takže neostáva nám nič iné, iba držať palce a
možno ten postup predsa len vyjde :-) ). Strata na postupové pozície predstavovala „iba“ 5
bodov,.na víťaza chýbalo bodov 9.
Tak to by sme mali krátke úvodné vyhodnotenie najdôležitejšieho cieľu súťažného
ročníka 2005/2006. Napriek jeho nesplneniu, však všetkým fanúšikom Trapasu
oznamujeme, že uplynulý ročník MÚMF bol z pohľadu našich „trapošov“ najúspešnejší v 5ročnej histórii klubu. S bilanciou 11 víťazstiev, 1 remíza a 7 prehier sme obsadili už vyššie
spomínané 8. miesto a dosiahli sme historicky najlepšie postavenie, najviac víťazstiev a
najviac bodov. Nebyť „zbabranej“ jesennej časti, kde trapasáci prehrali až 4 zápasy mohlo
byť teraz na konci sezóny ešte veselšie. Jarnú časť chalani zvládli bravúrne a s bilanciou 7
0 - 3 boli druhý najúspešnejší tím jarnej časti. Medzi ďalšie pozitíva v tejto sezóne môžeme
zaradiť nízky počet inkasovaných žltých kariet 5 (ČK - 0), historické víťazstvá v prvom
rannom zápase (hralo sa už o 7:00 hod.) a v poslednom kole (do tejto sezóny Trapas nikdy
tieto zápasy nevyhral!!!!).
Z pohľadu strelených gólov (72) bola táto sezóna druhá najhoršia (horšie bolo už len v
sezóne 2001/2002, kedy chalani strelili 65 gólov, ale hrali o dva zápasy menej). Za zlú
streleckú potenciu evidentne môžeme obviniť vysoké množstvo nepremenených šancí. V
každom zápase si Trapasáci vypracovali niekoľko tutových príležitostí, no len málo z nich
dokázali prekonať (práve na zlepšení tejto činnosti by mali chalani počas letnej prípravy
zapracovať najviac, uvidíme, či a ako sa im to podarí). Najvyššie víťazstvo Trapas dosiahol
v 2.kole, keď nad FC MÚKA vyhral 8:0, najnižšie víťazstvo dosiahli chalani v 11.kole keď
vyhrali nad San Marconi 2:0.
Najpozitívnejšia vec tohto ročníka MÚMF bola obranná činnosť Trapasu. V 19-ich
zápasoch inkasovali.len 52 gólov (lepšie štatistiky len v sezóne 2001/2002). Najviac gólov
inkasoval v 2.kole keď prehral s tímom Rexov Kabanos 5:6. V tejto sezóne chalani dokázali
až 4x dotiahnuť zápas do konca bez inkasovaného gólu!!!!
V tejto sezóne do trapasáckych bojov zasiahlo celkovo 13 hráčov. Najčastejšia zostava
bola: v bráne GIANY, pred ním sa striedali.MICUD, PANCHO, DOMINHO, MATJO a na jar
sa k nim pridal aj FEZOJ. Vpredu
tradične „diktovali“ BACUR, FITO,
KUKO, DZEMRO, PYTBUL a HUBJAC.
Nuž a čo povedať na záver? Hádam
čo bude a čo príde. Podľa slov
vedúceho, tímu Trapas sa prihlási aj do
ďalšej sezóny MÚMF a znova sa bude
snažiť splniť jeden a stále ten istý cieľ,
ktorým je POSTUP. Dovtedy chalani
absolvujú sériu letných turnajov (O
pohár MÚMF, HRUŠKA CUP atd...). To
je však ešte ďaleko a tak dovtedy do
sTRAPASenia v sobotu, priatelia...
Dominho

PODKONICKÝ Spravodaj
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3.7.

4.7.

3. 7. 2006 - 9. 7. 2006
19.00 - Sv. Tomáša, apoštola
Za zdravie a Božiu pomoc
pre p. Flaškovú
19.00 - Sv. Alžbety Portugalskej
+ Mária a Juraj Vráb

10. 7. 2006 - 16. 7. 2006
19.00 - féria
+ Anna Bojňanská

10.7.

19.00 - Sv. Benedikta, opáta
11.7.

+ manžel František Kostúr a rodičia

7.30 - SV CYRILA A METODA
5.7.

+ rodičia Alžbeta a Ján

7.00 - féria
12.7.

+ Emília Barlová a rodičia
19.00 - féria

19.00 - féria
6.7.

7.7.

8.7.

9.7.

+ Vojtech Patráš, 25. výročie
19.00 - féria
+ st. rodičia Svrčinovci a Flaškovci
a ich deti
7.00 - féria
+ Juliana a Jozef Barla a ich rodičia
14. nedeľa v Cezročnom období
8.00 + Irena a Ľudvík Flaška
10.30 Za farnosť

14.7.

15.7.

16.7.

17. 7. 2006 - 23. 7. 2006
omša nebude
24.7.
omša nebude
18.7.

19.00 - féria
+ rodičia Irena a Július,
súrodenci a st. rodičia
7.00 - Sv. Bonaventúru, biskupa
+ Anna, Dominik a ich rodičia
15. nedeľa v Cezročnom období
8.00 + Anna Slobodníková
10.30 Za farnosť
Upratovanie kostola: Mária Budajová

Upratovanie kostola: Mária Ivaničová

17.7.

+ Brigita Barlová

13.7.

25.7.

24. 7. 2006 - 30. 7. 2006
19. 00 - féria
+ rod. Emil a Mária a st. rod. Barlovci
a Očenášovci
19.00 - Sv. Jakuba, apoštola
+ Michal a Mária Bobák
7.00 - Sv. Joachima a Anny

omša nebude
19.7.

26.7.
19.00 - Sv. Apolinára, biskupa

20.7.

Margita Turčanová, 20. výročie

19.00 - Sv. Gorazda a spoločníkov

28.7.
omša nebude

22.7.

29.7.
16. nedeľa v Cezročnom období
8.00 - Poďakovanie a prosba o Božiu pomoc

23.7. pre rodinu Turčanovú

10.30 Za farnosť

Upratovanie kostola: Anna Očenášová

+ Jozef a dcéra

27.7.

omša nebude
21.7.

+ Anna a Martin Ivanič

30.7.

19.00 - féria
Za zdravie a Božiu pomoc
pre rodinu Barlovú
7.00 - Sv. Marty
+ Štefan Dugas
(farská adorácia)
17. nedeľa v Cezročnom období
8.00 + Etela a František Budaj
10.30 Za farnosť

Upratovanie kostola: Jožka Gregorčoková

Zmena Farských oznamov vyhradená !
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FARSKÉ OZNAMY
7. 8. 2006 - 13. 8. 2006

31.76. 2006 - 6. 8. 2006
omša nebude
31.7.

omša nebude
7.8.

omša nebude

omša nebude
8.8.

1.8.
omša nebude

omša nebude
9.8.

2.8.

19.00 - Sv. Vavrinca, diakona

19.00 - féria
+ Anna a Jozef Očenáš

3.8.

+ Igor Turčan

10.8.

omša nebude

omša nebude
11.8.

4.8.
omša nebude

omša nebude
12.8.

5.8.
PREMENENIE PÁNA
10.00 + Júlia a František Slobodník

6.8.

13.8.

Upratovanie kostola: Emília Beňová

Upratovanie kostola: Mária Flašková

14. 8. 2006 - 20. 8. 2006
19.00 - Sv. Maximilána Márie Kolbeho
14.8.

+ Blažena a Ján Balko

21. 8. 2006 - . 27. 8. 2006
19. 00 - Sv. Pia X., pápeža
21.8.

16.8.

+ Emil Bittner

22.8.

+ Anna a Juraj Ivanič

+ rodičia Irma, Ondrej a syn Martin
7.00 - féria

23.8.

19.00 - féria
17.8.

+ Irena a František Očenáš
19.00 - Panny Márie Kráľovnej

19.00 - NANEBOVZATIE PANNY MÁRIE

8.00
19.00 Za Božie požehn. pre
15.8. Za farnosť Antona Vrába a jeho rodinu
7.00 - Sv. Štefana Uhorského

19. nedeľa v Cezročnom období
8.00 + Kornélia a Juraj Očenáš
10.30 Za farnosť

+ manžel a syn Ján Chaban
19.00 - Sv. Bartolomeja, apoštola

24.8.

+ rodičia Anna a Viliam Očenáš

19.00 - féria
18.8.

+ Margita Balková

19.00 - féria
+ Vladimír Valent

25.8.

7.00 - féria
19.8.

+ Anna Kostúrová a Ladislav, 5. výr.

12. nedeľa v Cezročnom období
8.00 + Jozef Kostúr a rod. Bittnerovci a Kostúrovci
10.30 Za farnosť
20.8.
Upratovanie kostola: Emília Kukučková

7.00 - féria
Na úmysel

26.8.

27.8.

21. nedeľa v Cezročnom období
8.00 + Anna a Ján Budaj
10.30 Za farnosť
Upratovanie kostola: Eva Jamrichová

Zmena Farských oznamov vyhradená !
PODKONICKÝ Spravodaj
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