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VÁŽENÍ SPOLUOBÈANIA,
v utorok 30.júna sa zatvorili brány škôl, žiaci dostali
vysvedèenia a „dospelákom“ prichádzajú dovolenkové
mesiace. Je dôležité, aby si tieto dva mesiace prázdnin,
si deti s rodinou užili èo najviac.
Ešte pred dovolenkami Vás chcem pracovne
poinformova o navrhnutom riešení havarijného stavu
kotolne na našej Základnej škole s materskou školou.
Na mimoriadnom zasadnutí obecného zastupite¾stva
(dòa 29. júna 2009) poslanci schválili projekt pre
vykurovanie Biomasou t.j. drevenou štiepkou. Je to nová
moderná technológia, a èo je podstatné, 95% finanèných nákladov bude znáša štát resp.
Ministerstvo ŽP na základe výzvy „Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov
zmeny klímy" a len 5% obec, z celkovej výšky nákladov. Pre jednu vykurovaciu sezónu je potrebné
zabezpeèi cca 4-5 nákladných áut drevenej štiepky, ktorá sa hravo zmestí v súèasnej uhlovni
školy. Samotný automatický posuv štiepky vykonáva dopravník, ktorý zásobuje kotol štiepkou.
Štiepka sa v súèasnosti dá zabezpeèi v dobrej (suchej) kvalite zmluvne od rôznych dodávate¾ov.
Všetky snahy, èiže hlásenia o havarijnom stave kotolne (39-40 rokov), ktorý vychádza z
odborného posudku, uspie na Ministerstve školstva boli márne. Je tu jediná možnos ako získa
finanèné prostriedky. Niekto si položí otázku, preèo práve rieši školu. Preto, lebo je to majetok
obce, ktorý musíme zve¾aïova a zvláš keï je havarijný stav.
Záverom Vám prajem príjemné dovolenkové obdobie a deom pekné bezúrazové prázdniny.

Jozef Jamrich
starosta obce

spravodaj@podkonice.sk
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OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE ...
UZNESENIE ÈÍSLO 31
Z MIMORIADNEHO ZASADNUTIA OZ V PODKONICIACH , KONANÉHO DÒA 29. JÚNA 2009
OBECNÉ ZASTUPITE¼STVO :

Schválilo:
Projekt pre rekonštrukciu kotolne, ako aj výmenu okien a zateplenie budovy ZŠ s MŠ
Podkonice s prvotným finanèným vkladom pre prípravu projektu vo výške 5.975.- € (180.000.-Sk)
v pomere hlasov 6:0:0

V Podkoniciach, 30.6.2009

Jozef Jamrich
starosta obce

SPOLOCENSKÁ KRONIKA
UZAVRELI
MANŽELSTVO

Zuzana Èemanová a Branislav Ondrejka - Zvolen 27.06.2009
Michaela Marušková a Kamil Šubrt - Podkonice 04.07.2009

55. rokov

GRATULUJEME
K VÝROCIU

65. rokov
Anton Ivaniè (è.d. 14)
Pavel Holováè (è.d. 279)
Božena Slobodníková (è.d. 270)
Ján Chaban (è.d. 346)
Juliana Slobodníková (è.d. 333)
70. rokov
Zlatica Balková (è.d. 250)

60. rokov
Marta Fodorová (è.d. 320)

OPUSTILI NÁS
PODKONICKÝ Spravodaj

Emil Patráš (79 rokov)
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VAŠE PRÍSPEVKY
.
AKCIA S NÁZVOM “ZA ÈISTEJŠIE PODKONICE” - 2
V máji sme spolu s našou celou partiou mladých ¾udí (vïaka podpore nášho klubu obèianskeho združenia snowboardistov - Deti dosky - nezávislý snowboardisti "COB") vyzbierali
odpadky v smere od Slovenskej ¼upèe do Podkoníc. Vyzbieralo sa neuverite¾ných 50 vriec rôzneho
odpadu. Vtedy pri sviatku dòa Zeme, sme chceli ukáza všetkým obèanom, že nám MLADÝM
¼UDOM z obce záleží na našej krásnej prírode, na poh¾ade na Pleše, èi krásne a èisté okolie. Po
dvoch mesiacoch od našej akcie, sa žia¾ odpadky znovu zaèínajú zbiera popri ceste. Bandaska v
zákrute pri Pálenici, obaly od keksíkov, plechovky od piva, plastové flaše, èi cigaretové škatu¾ky...
Mohol by som takto menova ešte siahodlhý zoznam, èo sme znovu s Martinom Burianom
vyzbierali.
Je ve¾mi smutné, že ¾udia sú stále ¾ahostajní voèi našim aktivitám. Možno je im pohodlnejšie
zobra plnú f¾ašu do ruksaku, èi auta, nies ju, èi viez a po vypití - keï je už ¾ahšia, nezaberá žiadne
miesto len jednoducho zahodi. Však niekto ju zodvihne, možno sa tam stratí, možno zarastie. Mrzí
ma, že niekto dokáže vyhodi ve¾kú 50 litrovú bandasku prázdnu plastovú, a necha ju tam.
Kedy si chceme všetci uvedomi, že si musíme spoloène uctieva s rešpektom našu pani
prírodu ?! Musíme sa o òu stara, pomáha jej?! Preèo sa stále nájdu ¾udia, ktorí toto urobia?
Neviem... ažko si odpoveda na túto otázku.
Ostáva nám všetkým veri, že sa chceme zlepši, že chceme ma èistotu vôkol seba a chceme
dýcha s láskou èistý vzduch.
M.V.
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA
ZÁVER ŠKOLSKÉHO ROKA
Hurá, tak sa to zaèína!
Už sa èervená malina.
Láka nás voda z jazera,
aj dáždik obèas zazerá.
Ale my sme dobrí známi,
ostaò, leto, dlho s nami.
Zaèína obdobie zaslúženého oddychu pre žiakov a koneène aj pre uèite¾ov. Kto oduèil celý
školský rok, ten chápe aj preèo.
Samotný záver je vždy ve¾mi zaujímavý. Nenazývajme ho hektickým, lebo každý sa má tak, ako
si zariadi. Splni všetky stanovené úlohy, èasovo-tematické plány, vypísa kompletnú pedagogickú
dokumentáciu vèítane inovovaných vysvedèení, vyèerpa všetko uèivo, žiakov i uèite¾ov.
Vrátime sa k deom. Ak sme nestihli prebra všetko uèivo do konca mája, tak v júni to už
nezachránime. Hodnotenie známkou nikdy nebude spravodlivé, lebo nie je jednotka ako jednotka.
Mali by ste by prísnejší! Priznávame, mali. Ale keï vidíme, s akým ohromným úsilím sa prváèik
pokúša napísa malé "f", ko¾ko námahy stojí žiaèika, aby pochopil, že "d" je tvrdá spoluhláska, po
ktorej vždy píšeme tvrdé "y" a keï to "dy" vyslovíme tvrdo, aké "y" máme napísa? Samozrejme, že
tvrdé "y". Výborne, napíšte teda slovo diktát. Alebo vybrané slová. Ryby je s tvrdým "y", ale rybièky
už nie. Ryža je s "y", ale rizoto z ryže už má "i". Èlovek sa celý život uèí, aby sa dozvedel, že Afrika je
v Tunise, Svätopluk zlámal tri prúty, keï ho nepoèúvali synovia a Tatári porazili Turkov. V pondelok
sa dozvieme, že nebolo kedy napísa domáce úlohy, lebo sme mali návštevu a oni odišli ve¾mi
neskoro. Preto je to napísané tak škaredo, lebo nám sa kýva stôl v kuchyni a ja nemám úlohu, lebo
pršalo. Pláva nemôžem, lebo voda je taká mokrá a pravítko sa mi zlomilo z nièoho niè. To¾ko ešte
zažijú deti stresov z uèenia, to¾ko nespravodlivosti budú vidie, že nemáme svedomie by prísnejší.
Chceme sa poïakova všetkým rodièom, ktorí nám s dôverou odovzdali do opatery to
najcennejšie, èo doma majú - svoje deti. Nepochopenie, alebo nesúhlas s tým, èo konáme je
prirodzená súèas života. Vždy sme si vážili otvorený prístup k riešeniu problémov. Morálnym
zadosuèinením je pre nás poïakovanie rodièov a úspechy bývalých žiakov v štúdiu i v
zamestnaní.
Mgr. Vladimíra Turèanová, riadite¾ka ZŠ s MŠ
SPLAV HRONA SO SLOVENSKÝM ORLOM

PODKONICKÝ Spravodaj
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA
JÚN 2009 V NAŠEJ ŠKOLE
Okrem návštevy kúzelníka, splavovania Hrona pod miestnym klubom Slovenského Orla, výletu
vo Western City mesteèka, èo bol nezabudnute¾ný zážitok pre všetkých zúèastnených sme v júni
2009 vybojovali 2. miesto medzi školami v Atletickom trojboji v Slovenskej ¼upèi. Sme ve¾mi hrdí na
Tomáša Koctúra - žiaka 4. roèníka, ktorý sa celkovo svojimi výkonmi umiestnil na 1. mieste a na
Terezku Halajovú a jej 3. miesto.
OZNAMY ZŠ S MŠ:
- v prípade záujmu o prenájom telocviène, priestorov školy, využitia internetovej miestnosti
poèas prázdnin sa kontaktujte na p. riadite¾ku na tel. è. 048/4196849, 0915 988 100
- v prípade záujmu o stravovanie sa v školskej jedálni poèas prázdnin sa kontaktujte na p.
Janu Šajgalíkovú na tel. è. 048/4196849, 0918 580 282
- v súvislosti s blížiacimi sa prázdninami nás obèianske združenie "Rescue Team Slovakia"
informovalo o rôznych nástrahách, ktoré na deti èíhajú. Celý rozsah možných ohrození a
odporúèaní pre rodièov nájdete na našej internetovej stránke www.podkonice.sk/skola
STRETNEME SA V SEPTEMBRI...
Riadite¾stvo Základnej školy s materskou školou Podkonice oznamuje žiakom a rodièom
žiakov našej ZŠ s MŠ, že slávnostné otvorenie školského roka 2009/2010 sa uskutoèní v
stredu 2. septembra o 8.00 hod. pred hlavnou budovou školy.
Stravovanie v školskej jedálni prvý deò školského roka pre ZŠ nebude, zaèína od 3.
septembra 2009.
Cena stravných lístkov:
pre MŠ je
1,29 € / deò
pre ZŠ (1. stupeò) 0,963 € / deò
pre ZŠ (2. stupeò) 1,029 € / deò
pre ostatných
2,29 € / deò

VÝLET DO WESTERN CITY
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KULTÚRA
SV. CYRIL A METOD
Sv. Cyril a Metod patria bez pochyby k jedným z najvýznamnejších osobností v dejinách slovenského národa. S ich misionárskou
èinnosou na Ve¾kej Morave sa spája skutoèný rast Slovienov v
kresanskej viere a k ich odkazu sa dnes hlásia všetci Slováci bez
rozdielu náboženskej èi politickej príslušnosti. Význam ich misie a ich
prínos k rozmachu kresanstva v Európe vyzdvihol v roku 1980 svätý
otec pápež Ján Pavol II., keï ich vyhlásil za spolupatrónov Európy.
Bratia Metod a mladší Konštantín (Cyril) pochádzali zo Solúnu
(po grécky Thessaloniké) v terajšom severnom Grécku, vtedajšej
Byzantskej ríši. Metod sa narodil v roku 815 a študoval právo a jazyky.
Po vyštudovaní právnickej školy spravoval desa rokov byzantskú
župu, v ktorej väèšinu obyvate¾ov tvorili Slovania. Najmladší zo
siedmych detí- Konštantín, narodený roku 827, bol tiež ve¾mi nadaný
a venoval sa filozofii, literatúre a kresanskému uèeniu. Ako
sedemroèný mal zaujímavý sen. Snívalo sa mu, že stratég mesta zhromaždil pred ním všetky
ženy mesta a povedal mu, aby si vybral jednu z nich za ženu. Konštantín, oslnený žiarou a
krásou jedinej ženy, si vybral Sofiu - Múdros.
Tento symbolický sen ho predurèil na štúdium filozofie a vied a Konštantín pokraèoval v štúdiu v
cisárskej škole v Carihrade, v škole, kde v tom èase študoval tiež budúci cisár Michal III. Jeho
priatelia ho nazývali Konštantín - Filozof práve kvôli jeho vášni k Múdrosti, ktorá bola jeho poslaním
a cestou. Konštantín však odmietal ostatné svetské radosti, nechcel sa oženi a v snahe nájs
zmysel života utiahol sa do kláštora na hore Olymp, kde sa zdržoval aj jeho brat Metod, ktorý sa
zriekol vysokého postavenia a tiež h¾adal duchovný život. Neskôr, asi roku 860, ich obidvoch Cisár
Michal III. vyslal ako èlenov posolstva, vyuèova vieru medzi príslušníkmi kmeòa Chazarov, ktorí
sídlili medzi Èiernym a Kaspickým morom. Vïaka Konštantínovmu jasnému vyuèovaniu filozofie a
Metodovým znalostiam jazykov sa dalo pokrsti dvesto Chazarov.
V 8. storoèí sa slovanské kmene zaèali spája do väèších celkov. Ich prvé historicky
dosvedèené sídlo na Slovensku bola Nitrava (Nitra), kde vládol knieža Pribina. Ten dal roku 828
vystava a vysväti prvý kresanský kostol na slovenskom území. Avšak Mojmír, knieža
Staromoravského kniežatstva, vyhnal Pribinu okolo roku 833 z Nitry a sám zasadol na trón. Mojmír
pripojil Nitrianske kniežatstvo k moravskému a vytvoril nový štát - Ve¾kú Moravu. Lenže Slovania
neboli spokojní s Mojmírovou politickou orientáciou na Frankov. Preto roku 846, po rozpade
Franskej ríše vo Verdune, východofranský krá¾ ¼udovít Nemec napadol Ve¾kú Moravu a na miesto
Mojmíra ustanovil Rastislava, Mojmírovho synovca. Lenže Rastislav chcel upevni svoju vládu a
zradil ¼udovíta Nemca. Požiadal pápaža Mikuláša I. o uèite¾ov, ktorí by ovládali slovanský jazyk,
vyuèovali by domácich kòazov a upevnili pravú kresanskú vieru na Ve¾kej Morave. Kresanská
viera na Ve¾kej Morave bola vtedy totiž slabá, èasto nepravá a doplòovaná pohanskými zvykmi.
Nemal však úspech, pretože pápež ho odmietol. Rastislav teda vypravil druhé posolstvo
byzantskému cisárovi Michalovi III. s tou istou prosbou. Keï cisár Michal prijal posolstvo, bol si istý,
že jediní kandidáti na túto misiu sú solúnski bratia Konštantín a Metod, a poprosil ich, aby sa na túto
cestu vydali. Oni, pamätajúc na slová sv. Petra "Boha sa bojte, cisára ctite", túto ponuku prijali a
zaèali sa pripravova na dlhú a nároènú misiu.
V pamätnom roku 863 Konštantína a Metoda na Ve¾kej Morave slávnostne privítal knieža
Rastislav a predstavil im prvých žiakov. Konštantín s Metodom nezahá¾ali. Hneï založili slovanské
uèilište, cirkevnú školu, kde vzdelávali svojich pomocníkov v gramatike, hudbe a kresanskom
uèení.
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KULTÚRA
Spolu preložili všetky knihy Biblie (okrem knihy Makabejcov), breviár, liturgické predpisy,spevníky, žaltáre aj Súdny zákonník pre svetských ¾udí, a napísali knihy o staroslovienskej gramatike.
Konštantín taktiež napísal slávny Proglas, veršovaný predslov k Svätému Písmu. Svojich
pomocníkov nauèili cirkevný poriadok, raòajšie a veèerné služby a slávenie svätej omše. Spolu s
nimi potom vyuèovali ¾ud o pravom kresanskom uèení, uèili ich písa, èíta a šírili aj zákonodarstvo
a poriadok v spoloèenskom živote.
Po štyroch rokoch (v roku 867) sa Konštantín s Metodom vybrali na ïalekú cestu. Keïže
Konštantín nebol biskup a Metod ani kòaz, museli putova do Ríma vysväti nových žiakov za
kòazov, aby mohli lepšie spravova ¾ud, vysluhova sviatosti a slúži omše. Takisto mali v úmysle
požiada pápeža, aby schválil starosloviensku reè ako liturgický jazyk. Kým však došli do Ríma,
pápež Mikuláš I. umrel a na jeho miesto bol zvolený pápež Hadrián II., ktorý ich prijal ve¾mi úctivo.
Bratia však museli èeli opozícii so strany tzv.trojjazyèníkov, ktorí boli proti tomu, aby sa slovienèina
stala štvrtým oficiálnym liturgickým jazykom (po gréètine, latinèine a hebrejèine).
Vïaka svojim diplomatickým vlohám a presvedèivosti dosiahol Konštantín po èom túžil: Roku
867 pápež Hadrián II. schválil ich postup aj ich bohoslužobné knihy a roku 868 slávnostne ustanovil
slovienèinu za štvrtý oficiálny liturgický jazyk.
Vyèerpaný po dlhej a nároènej ceste, Konštantín upadol do choroby a vidiac, že sa jeho život
chýli ku koncu, rozhodol sa vstúpi do kláštora, kde chcel strávi svoje posledné dni. Prijal reho¾né
meno Cyril a so slovami "odteraz nie som ja sluhom ani cisárovi, ani nikomu inému na zemi, ale iba
Bohu všemohúcemu", strávil v Rímskom kláštore pädesiat dní, než ho znova položila na lôžko
choroba. Obávajúc sa, že to, pre èo celé roky bojoval, vyjde nazmar, dal si zavola brata. Metod mu
s¾úbil, že bude pokraèova v misii a sv. Cyril sa 14. februára 869 pobral k Bohu. Na žiados kniežaa
Koce¾a pápež Hadrián poslal Metoda na Ve¾kú Moravu. Predtým ho ešte vysvätil za arcibiskupa
Panónsko-Moravskej oblasti. Toto sa však nepáèilo nemeckým biskupom, ktorí v Metodovom
svätení videli ohrozenie svojej moci. Preto Metoda, vracajúceho sa na Ve¾kú Moravu, zatkli a väznili
po tri roky v bavorskom väzení.
Medzitým sa na Ve¾kej Morave, po zrade svojho strýca Rastislava, dostal k moci Svätopluk.
V roku 873, vïaka novému pápežovi Jánovi VIII., Metoda prepustili z väzenia. Vrátil sa na Ve¾kú
Moravu a tam vyše desa rokov spravoval, obnovoval a zve¾aïoval zaèatú misiu. Hlásal
evanjelium aj v susedným krajinách Èechom a Poliakom a doplnil preklady cirkevných kníh. Jeho
spolupráca so Svätoplukom sa však zhoršovala. Bol obžalovaný z bludárstva, ale dokonale sa
obhájil a bol potvrdený ako arcibiskup. Avšak na Svätoplukovu žiados, pápež ustanovil nové
biskupstvo v Nitre a za biskupa menoval kòaza Wichinga, Svätoplukovho prívrženca. Toto malo
neskôr bohužia¾ ve¾mi zlé následky. Keï Metod videl, že sa blíži jeho koniec, zvolal si svojich žiakov
a ustanovil kòaza Gorazda za svojho nástupcu. Dòa 6.apríla roku 885 so slovami "Do rúk tvojich,
Pane, dušu svoju odovzdávam" odišiel k Bohu.
Hneï po Metodovej smrti dosiahol Wiching podvodom u pápeža Štefana V. zákaz slovienskej
bohoslužby a odvolanie Gorazda, ktorého dal Svätopluk vyhna z Ve¾kej Moravy. Spoloèníci
Gorazda však pokraèovali v šírení evanjelia v Bulharsku, Macedónii, Èesku a Po¾sku. Slovienska
liturgia teda na území Ve¾kej Moravy zanikla, ale udržala sa a rástla u našich susedov.
Misia sv. Cyrila a Metoda patrí k najvýznamnejším v rano-kresanskej Európe. Ovplyvnili
dianie na Ve¾kej Morave možno viac ako panovníci Rastislav a Svätopluk. Vychovali desiatky ¾udí,
ktorí vzdelanie šírili ïalej a mali tak zásluhu na tom, že sa Ve¾ká Morava ani po zániku nestratila v
prepadlisku dejín. Jej stopy môžeme pozorova až do súèasnosti. Liturgia sa používa v takmer
nezmenenej forme v mnohých krajinách tejto oblasti. Hlaholika bola ich žiakmi upravená na cyriliku
a možno ju vidie ešte dnes v Bulharsku, Srbsku, Rusku i v ïalších krajinách. Právom sa k ich
odkazu hlásia všetky slovanské národy.
-vt-
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KULTÚRA
KALIŠTE
Už tradiène sa na sviatok sv. Cyrila a Metoda zúèastòujú kresania bývalej spoloènej farnosti
(Podkonice, Baláže, Priechod a Kalištie) na slávnostnej sv. omši konanej na Kaliští. Táto udalos
popri slávení sviatku sv. Cyrila a Metoda a nede¾nej bohoslužby dáva priestor zúèastneným
veriacim na vzájomné stretnutie a modlitby a zároveò strávenie sviatoèného dòa v krásnej prírode
pri ohníku, èi obèerstvení.
Netreba zabúda ani na historické udalosti spojené s obcou Kalište. Je známa hrdinskosou a
obetavosou svojich obyvate¾ov poèas 2. svetovej vojny, kedy sa práve tu, v lete roku 1944 objavili
prvé partizánske jednotky. V dedine bol založený Národný revoluèný výbor, ktorý organizoval
pomoc povstalcom.
Obyvatelia obce aktívne spolupracovali s partizánmi, najmä so skupinami Morského a
Morozova. Po potlaèení povstania do hôr tu našli útoèište mnohí povstalci, ilegálni pracovníci, ako
aj evakuované obyvate¾stvo. K najväèšiemu boju tu došlo zaèiatkom decembra 1944. Od konca
decembra 1944 sa situácia znaène skomplikovala tým, že sa v obci rozšírila týfová epidémia.
Vyžiadala si 27 obetí z radov domáceho obyvate¾stva a ve¾ký poèet z radov maïarských vojakov,
ktorí sa pridali k partizánom. Dòa 17. marca 1945 partizáni opustili Kalište, a na druhý deò
fašistické vojská vtrhli do obce. Èo sa dalo vyrabovali a obec vypálili. Polonahých obyvate¾ov
povyháòali z domov, alebo na mieste postrie¾ali, ba dokonca zaživa spálili v horiacich domoch. Z
Kalištia zostali len kopy popola, dve drevenièky , malá kaplnka a cintorín. Vyhaslo 13 ¾udských
životov a bolo vypálených 36 domov (z pôvodných 42). Po oslobodení obec nanovo
nevybudovali, ale obyvatelia boli presídlení do okolitých obcí a na sídlisko Nové Kalište v Banskej
Bystrici. Zhorené základy domov zrekonštruovali a tam, kde sídlili partizánske štáby, umiestnili
pamätné tabule. Priestor obce bol 27. februára 1961 vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku.
V auguste 2007 tu odhalili pamätník obetiam fašizmu poèas Stretnutia generácií, ktoré sa
koná pod záštitou predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Milana Murgaša.
Nový pamätník (v rámci vysunutej expozície Múzea SNP v B. Bystrici) stojí na mieste, kde bolo od
70.rokov umiestnené súsošie Obete varujú. To pri príležitosti 60. výroèia SNP premiestnili spä do
banskobystrického Pamätníka SNP, pre ktorý bolo pôvodne vytvorené.
-vt-

ŠPORT
FUTBAL - VÝSLEDKY II.A TRIEDY (BB)

Koneèná tabu¾ka 2008/2009

Výsledky jarnej èasti sezóny 2008/2009:
14.kolo
15.kolo
16. kolo
17. kolo
18. kolo
19. kolo
20. kolo
21. kolo
22. kolo
23. kolo
25. kolo
26. kolo

29.3.2009
05.4.2009
12.4.2009
19.4.2009
26.4.2009
03.5.2009
10.5.2009
17.5.2009
24 5.2009
31.5.2009
14.6.2009
21.6.2009

Hiade¾ - Podkonice
Podkonice - Medzibrod
Rieèka - Podkonice
Podkonice - Tajov
Šalková B - Podkonice
Dúbravica - Podkonice
Podkonice - Nemecká
St. Hory - Podkonice
Podkonice - Malachov
Dukla C - Podkonice
Hronsek - Podkonice
Podkonice - H.Pršany

0:3
0:3
3:1
1:3
3:0
2:1
1:4
2:3
1:3
0:2
0:2
1:0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Medzibrod
Rieèka
Nemecká
Dúbravica
Strelníky
Tajov
Šalková B
Malachov
Mièiná/Dukla C
St. Hory
Podkonice
H. Pršany
Hronsek
Hiade¾

54 bodov
53 bodov
50 bodov
48 bodov
47 bodov
45 bodov
44 bodov
37 bodov
37 bodov
28 bodov
27 bodov
20 bodov
15 bodov
10 bodov

Viazom a postupujúcim mužstvom do 1. triedy sa stal FK Sokol Medzibrod. Najlepšími
strelcami súaže sú Jozef Paršo (Šalková-B) a Roman Habány (Dúbravica) - obaja 19 gólov.
-jkPODKONICKÝ Spravodaj

Júl & August 2009

ŠPORT
OSLAVY 50 ROKOV FUTBALU V PODKONICIACH
Slávnostná akadémia pri príležitosti osláv 50 rokov futbalu v Podkoniciach sa uskutoènila v
kultúrnom dome v sobotu 27. júna 2009. (foto Dušan Koctúr Podkonièan)

Do redakcie sme dostali fotografiu od Ing. Miloslava Oèenáša aj s podrobným popisom hráèov.
Na zápas veteránov Podkoníc proti Priechodu nastúpilo 22 hráèov v žltých dresoch s
emblémom, ktoré si zabezpeèili na vlastné náklady. Tieto dresy si hráèi ponechali ako trofej.

Foto zo zápasu veteránov: Podkonice - Priechod 3:3. Podkonice nastúpili v žltých dresoch v tejto zostave:
Horný rad: Svrèina Milan, Slobodník Ladislav, Kostúr Ján, Homola Dušan, Hrtús Jozef, Lupták Milan, Gregor
Ján, Oèenáš Miloslav, Lamper Vladimír (kapitán súpera), Oèenáš Kamil, Barla Anton.
Dolný rad: Maruška Július, Ivaniè Ján, Pavlenda Milan, Patráš Milan, Forgáè Ján, Barla Peter, Barla Jozef, Kukuèka Pavol, Ulbrík Jaroslav, Flaška ¼udovít. V popredí: Flaška František. Fotenia sa nezúèastnil Priesol Ivan.
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FARSKÉ OZNAMY
13. 7. 2009 - 19. 7. 2009
18.30 - Sv. Henricha
13.7.

+ Margita a Jozef Turèan
18.30 - Sv. Kamila de Lellis, kòaza

14.7.

+ Júlia a František Slobodník

20. 7. 2009 - 26. 7. 2009
18.30 - Sv. Apolinára, biskupa a muè.
Za zdravie a Božiu pomoc rodinám:

20.7. Chabanovým, Jamrichovým a Svobodovým
18.30 - Sv. Vavrinca z Brindisi, kòaza
21.7.

Sv. Bonaventúru
15.7.

Modlitba sv. ruženca

Sv. Márie Magdalény
22.7.

Panny Márie Karmelskej
16.7.

Modlitba sv. ruženca

+ Jozef Slobodník

23.7.

19.7.

+ Emil Bitner
16. nede¾a v období cez rok
9.00
Za farnos

24.7.

25.7.

26.7.

27. 7. 2009 - 2. 8. 2009
18.30 - Sv. Gorazda a spoloèníkov
27.7.

+ Helena, Michal Šípka a zosn. z rodiny

28.7.

+ Pavol Tonkoviè
Sv. Jakuba, apoštola
7.30 + Anna, Ján Bobák a rodièia
17.00 - Za novomanželov
17. nede¾a v období cez rok
9.00
Za farnos
3. 8. 2009 - 9. 8. 2009
18.30 - féria

3.8.

18.30 - féria
Za Božiu pomoc pre rodinu Jamrichovú

Modlitba sv. ruženca
18.30 - Sv. Sarbela Makhlufa, kòaza

18.30 - féria
18.7.

Modlitba sv. ruženca
Sv. Brigity, reho¾níèky

18.30 - Sv. Andreja-Svorada a Benedikta
17.7.

Poïakovanie za 50 rokov manželstva

+Martin, Anna a zosn. z rodiny
Sv. Jána Márie Vianneyho, kòaza

4.8.

Modlitba sv. ruženca

Sv. Marty
29.7.

Modlitba sv. ruženca

féria
5.8.

Sv. Petra Chryzológa, biskupa
30.7.

Modlitba sv. ruženca

18.30 - PREMENENIE PÁNA, sviatok
6.8.

+ Rudolf, Anton, Jozefína a zosn. z rodiny

7.8.

1.8.

2.8.

18. nede¾a v období cez rok
9.00
Za farnos

+ Anton a Emília Barlová
18.30 - Sv. Dominika, kòaza

18.30 - Sv. Alfonza Márie de Liguori
+ Juraj a Emília Barlová

+ Ján Lupták
18.30 - Sv. Sixta II., pápeža

18.30 - Sv. Ignáca z Loyoly, kòaza
31.7.

Modlitba sv. ruženca

8.8.

9.8.

+ Júlia, Martin Ivaniè a st. rodièia
19. nede¾a v období cez rok
9.00
Za farnos

ZMENA FARSKÝCH OZNAMOV VYHRADENÁ !

PODKONICKÝ Spravodaj

Mgr..Pavel Glejdura

Júl & August 2009
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