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VÁŽENÍ SPOLUOBÈANIA,
máme tu október, mesiac úcty k starším. Všade sa skloòuje pozitívne myslenie, náplò života a
aktivita v dôchodkovom veku.
Pripadla mi milá úloha pozdravi vás pri príležitosti mesiaca úcty k starším.
Jar, leto, jeseò i zima ve¾akrát pominú. Za tento èas sa v èloveku zahalia starosti a zápasy do
jednej vety: „Veru ažký je život a èlovek sa musí poriadne obraca, aby sa mu nedal“.
Všetci si chránime v sebe krásne chví¾ky, každý okamih radosti, aby sme si ich v príhodnej chvíli
vybavili a pokochali sa nimi, alebo sa o ne podelili so svojimi najbližšími.
Bezstarostné detstvo, aj keï nemuselo by bohaté a žièlivé, predsa len bolo krásne. Minú sa
roky. Uprostred starostí i radostí, v životnej aktivite èloveka, až jedného dòa je tu staroba.
A dnes, keï máte právo oddýchnu si po mnohých rokoch práce pre našu spoloènos, pre nás,
svoj rytmus života ste nepretrhli, nezmenili. Niektorí vo svojich dielnièkách, okolo domu, v
záhradách, aby bolo dos ovocia pre vnúèikov, ako aj pre ostatných. A to je krásna èinnos, ktorá vie
èloveka naplni pocitom osožnosti. Mnohí z vás svoje sily, svoje skúsenosti a múdros ešte
odovzdávajú spoloènosti našej obci. Sme vám za to vïaèní, pretože potrebujeme vaše ruky, vaše
rady.
Prijmite preto úprimné želania, aby ste v zdraví prežili ešte ve¾a šastných chví¾ v kruhu svojich
najbližších a aby vaše ïalšie roky boli naplnené spokojnosou.
Jozef Jamrich
starosta obce
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DOBROVOLNÝ HASICSKÝ ZBOR
Vážení spoluobèania,
uplynul ïalší mesiac a opä vám prinášame informácie o èinnosti Dobrovo¾ného hasièského
zboru v našej obci poèas mesiaca september.
Èinnos DHZ trochu po¾avila na intenzite oproti letným mesiacom a to najmä z dôvodu
školských povinností väèšiny èlenov. Avšak svoju pripravenos zasiahnu sme dokázali v polovici
mesiaca, keï sme boli pripravení asistova pri hasení menšieho požiaru v katastri obce Priechod,
kde sme dorazili takmer súèasne s profesionálnymi hasièmi.
Taktiež bola spustená avizovaná skúšobná verzia internetovej stránky nášho zboru, ktorú
zatia¾ nájdete na adrese www.dhzpodkonice.tym.sk. Na tejto adrese sa môžete dozvedie aj
nejaké bližšie informácie o našom zbore a jeho èlenoch a taktiež na òu v budúcnosti budete môc
prispieva vašimi návrhmi a reakciami k fungovaniu DHZ Podkonice. V budúcnosti bude
pravdepodobne presunutá na inú internetovú doménu, o ktorej budete informovaní
prostredníctvom spravodaja a aj na obecnej stránke v èasti Hasièský zbor.
V rámci práce s mládežou sme sa v sobotu 25. septembra boli pozrie na jesennom kole detskej
hasièskej súaže Plameò, ktoré sa uskutoènilo v areáli kúpe¾ov Brusno. Návšteva tohto podujatia
sa uskutoènila hlavne z toho dôvodu, že ako ste už boli v minulých èíslach informovaní, v budúcom
roku by sme radi do tejto súaže zapojili aj družstvo „Plameniakov“ z našej obce.
Ako ste urèite zaregistrovali, v priebehu mesiaca bolo prevedené vypratanie hasièskej
zbrojnice z dôvodu jej momentálne prebiehajúcej rekonštrukcie, po ktorej dokonèení by táto mala
vyzera „k svetu“ a svojím vzh¾adom tiež urèitým spôsobom reprezentova obec, keïže jej doterajší
stav už bol katastrofálny a nebol príjemný ani pri poh¾ade na òu.
Sme radi, že sme sa doèkali skultúrnenia našich priestorov a taktiež veríme, že ústretový
prístup voèi DHZ bude pokraèova aj v ïalšom období. Pevne dúfame, že budeme naïalej
pokraèova v nastolenom tempe obnovovania nielen budovy, ale aj výstroje a výzbroje
Dobrovo¾ného hasièského zboru a tak mohli zvyšova percento akcieschopnosti pre prípad
akejko¾vek mimoriadnej udalosti v našej obci.
Juraj Kostúr a kolektív DHZ
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA
OZNAMY
Srdeène pozývame rodièov s demi:
- na ŠARKANIÁDU, termín 11. 10. alebo 18. 10 o 16.30hod. pod Ïurkovou skalou. Termín bude
pod¾a poèasia upresnený na plagátoch
- na TEKVICOVÚ SLÁVNOS, tradiène pred jesennými prázdninami vo štvrtok 28. októbra
2010 o 17 hodine.
Mgr. Vladimíra Turèanová
riadite¾ka ZŠ s MŠ

FOTONÁVRATY - OSLAVY 40 ROKOV ŠKOLY
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KULTÚRA
PODKONICKÝ KROJ V ŠANGHAJI
Slovenská agentúra pre cestovný ruch (SACR) pripravila v èínskom Šanghaji jedineènú
prezentáciu Slovenska ako krajiny cestovného ruchu. V hoteli Westin Bund Center v centre
Šanghaja poèas deviatich dní od 2. do 10. septembra 2010 vynikajúci slovenskí kuchári a cukrári
pripravovali slovenské jedlá.
SACR spoluorganizovala recepciu pri príležitosti Národného dòa Slovenskej republiky, ako
sprievodného podujatia v rámci svetovej výstavy EXPO Šanghaj. Recepcie sa zúèastnila aj
delegácia zo Slovenska na èele s prezidentom SR pánom Ivanom Gašparovièom.
Priamo pred oèami návštevníkov ¾udoví umelci prezentovali umeleckú tvorbu - výrobu bábik zo
šúpolia, toèenie keramiky na hrnèiarskom kruhu, tradiènú výrobu z kože, drôtu, dreva a keramiky. A
priamo tam bola naaranžovaná výstavka už hotových ¾udových výrobkov - kožené tašky, píšalky,
èrpáky, krpce, opasky, zvonce a medzi nimi aj ¾udový kroj - z Podkoníc. Kroj na túto príležitos pre
agentúru ve¾mi ochotne požièala Marta Gregorová. Takže ruène vyšívané oplecko našich starých
mám z Podkoníc si mohli pozrie nielen novinári z popredných èínskych denníkov, ale prakticky
návštevníci z celého sveta.
Eva Luptáková
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KULTÚRA
STRETNUTIE JUBILANTOV
Tento mesiac obec Podkonice pripravuje stretnutie pre našich skôr narodených obèanov, ktorí
poèas roka oslávili svoje významné životné jubileum. Stretnutie jubilantov je poïakovaním za ich
celoživotnú prácu a prínos pre rozvoj našej obce. Deti Základnej školy s materskou školou potešia
našich jubilantov na slávnosti, ktorá sa uskutoèní dòa 26.10.2010 o 10.00 hod. v kresanskom
dome, veselým programom.
Milí naši starší, mamy a otcovia, starí i prastarí rodièia!
Patrí vám naša úcta a vïaka za život, za lásku, za našu súèasnos i budúcnos.
Prajeme vám ve¾a zdravia, síl a radosti do ïalších rokov života.

-kh-

INZERCIA
.
H¾adám študenta na douèovanie ANGLICKÉHO JAZYKA pre 7. roèník.
tel.: 0944 010 682

SPOLOCENSKÁ KRONIKA
NARODENÉ
DETI

Karolína Šubrtová (è.d. 126)
Nina Polónyová (è.d. 373)

55. rokov
Marián Majerík (è.d. 295)
60. rokov
Milan Lupták (è.d. 321)
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65. rokov
Elena Priesolová (è.d. 262)
75. rokov
Jozef Budaj (è.d. 244)
PODKONICKÝ Spravodaj

FARSKÉ OZNAMY
18. 10. 2010 - 24. 10. 2010

11. 10. 2010 - 17. 10. 2010

11.10.

12.10.

13.10.

18.10.

18.30 - féria
+ rodièia Helena a Ondrej Kostúr,
Božena a František Šajban
18.30 - féria
Poïakovanie za 50 rokov života

18.30 - Sv. Jána de Brébeuf a I. Jogues
19.10.

18.30 - féria
20.10.

18.30 - Sv. Kalixta I., pápeža a muèeníka
14.10.

+ Boris Šípka

21.10.

18.30 - Sv. Terézie od Ježiša
15.10.

+ Anna Slobodníková è.d. 50 (5. výroèie)

22.10.

17.10.

+ František Patráš a rodièia
29. NEDE¼A V OBDOBÍ CEZ ROK
9.00
Za všetkých farníkov
25. 10. 2010 - 31. 10. 2010

25.10.

18.30 - féria
26.10.

Poïakovanie za 80 rokov života
18.30 - féria

27.10.

28.10.

29.10.

30.10.

31.10.

+ Mária Bittnerová
18.30 - Sv. Šimona a Júdu, apoštolov
+ st. rodièia Ján a Emília
a dcéry Anna, Mária a Helena
18.30 - féria
+ František Kostúr a rodièia

+ Mária Oèenášová (10. výroèie)
18.30 - féria
+ Anna a Juraj Turèan,
Anna a Ondrej Chmelko
18.30 - féria
+ rodièia Irena a Ján Stanko
7.30 - féria

7.30 - Sv. Hedvigy, reho¾níèky
16.10.

+ Emil Bittner

23.10.

24.10.

Na úmysel
30. NEDE¼A V OBDOBÍ CEZ ROK
9.00
Za všetkých farníkov

1. 11. 2010 - 7. 11. 2010
VŠETKÝCH SVÄTÝCH
9.00
Za všetkých farníkov
1.11.
7.30 - Na úmysel Sv. Otca
-CINTORÍN
15.00 +Jozefína a Pavol Chaban.............
18.00 - Poïakovanie za 90 r. života
2.11.
18.00 - Svätého Martina de Porres
3.11.

Za zosnulých kòazov
18.00 - Sv. Karola Borromea, biskupa

4.11.

+ Ján Slobodník (2. výroèie)
18.00 - Sv. Imricha

5.11.

+ Ján Jamrich (5. výroèie)

7.30 - féria

7.30 - féria

+ Ján Mojžiš

+ manžel Peter Flaška

31. NEDE¼A V OBDOBÍ CEZ ROK
9.00
Za všetkých farníkov

6.11.

7.11.

32. NEDE¼A V OBDOBÍ CEZ ROK
9.00
Za všetkých farníkov
Jozef Kuneš, farár
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