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VÁŽENÍ SPOLUOBÈANIA,

Dovolenkové a prázdninové èasy sú už za nami. Prichádza jesenné obdobie a s ním zaèiatok 

školského roka 2010/11. Na prahu nového školského roka chcem pozdravi� a popria� celému 

kolektívu školy, žiakom a hlavne prvákom ve¾a elánu a chuti do nadchádzajúceho školského 

obdobia.

Naša škola dostala cez prázdniny nové detské ihrisko (z prostriedkov OcÚ), na ktorom deti 

môžu prelieza�, šplha� a hojda� sa. Verím, že si prídu na svoje a potešia sa i rodièia.

Dòa 18. septembra 2010 (sobota) sa v SR uskutoèní referendum. V našej obci to bude, ako 

obvykle pri vo¾bách, v zasadaèke obecného úradu v èase od 7.00 hod do 22.00 hod. V referende 

bude potrebné zodpoveda� na šes� otázok „áno alebo nie“. Otázky budú na hlasovacom lístku. 

Týmto vás vážení obèania pozývam na referendum, lebo sa jedná o otázky, ktoré sa nás 

bezprostredne týkajú.

www.podkonice.sk
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V neposlednom rade chcem poïakova� folklórnemu 

súboru Vysoká za reprezentáciu nášho podkonického folklóru 

na rôznych podujatiach nášho regiónu. Zároveò tiež ïakujem 

nášmu mladému dobrovo¾nému hasièskému zboru, ktorý šíri 

dobré meno obce, èo potvrdil i na poslednej hasièskej terénnej 

sú�aži u nás v Podkoniciach, keï sa umiestnil na prvom mieste.

Jozef Jamrich

starosta obce
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ZÁKLADNÁ ŠKOLAZÁKLADNÁ ŠKOLA

Milé deti, žiaci, rodièia, starí rodièia, priatelia školy!

Je tu opä� zaèiatok školského roka - èas prvého zvonenia po prázdninách, èas otvárania dverí, 
èi novej kapitoly, alebo narodenie èasu.

Zaèiatky sú príležitos�ou prehodnoti� staré skúsenosti a zamyslie� sa nad tým, ako ís� ïalej. Je 
to èas nabíjania energiou, chu�ou a nádejou urobi� nieèo lepšie a viac v tomto školskom roku.

Vitajte teda v škole žiaci, èaká vás tu dar - vzdelávanie. Už dávno múdri ¾udia povedali, že 
múdros� je a zostane najsilnejšou zbraòou v zápase o trvalé hodnoty. S vedomos�ami vám do daru 
ponúkame aj podnety pre zmysluplný život, správny prístup k prekonávaniu prekážok, podporu k 
vašej vytrvalosti. No najviac nás poteší, ak pochopíte, že sa z vás budeme snaži� vychováva� 
osobnosti, ktoré sú slobodné a súèasne zodpovedné. Osobnosti, ktoré vedia spolupracova�, sú 
otvorené ku chybám, vedia, èo znamená vzájomné ocenenie, tolerantnos�, hrdos�, láska.

Každý èlovek má v sebe nieèo hodnotné a pekné. Meradlom týchto daností nie je len známka v 
škole. Veï š�astie èloveka spoèíva v blízkosti s druhými ¾uïmi, ktorí potrebujú nás a ktorých 
nemenej potrebujeme my.

Uèite¾om, žiakom, rodièom, starým, rodièom želám ve¾a zdravia, trpezlivosti, elánu, tvorivých 
síl!

Aby sme my dospelí boli pre naše deti oporou hlavne vtedy, keï sa im nedarí, pretože to od nás 
najviac èakajú.

PERSONÁLNE OBSADENIE
Riadite¾ školy, triedny uèite¾, uèite¾ slovenského jazyka, matematiky, pracovného 
vyuèovania: Mgr. Vladimíra Turèanová
Zástupca riadite¾a školy: Alena Turèanová
Uèite¾ vlastivedy, prvouky, prírodovedy, výtvarnej výchovy, telesnej výchovy,
Vychovávate¾ v školskej družine: Mgr. Mária Turèanová
Uèite¾ hudobnej výchovy, anglického jazyka, asistent uèite¾a: Mgr. Zuzana Dobríková
Uèite¾ náboženskej výchovy: Mgr. Jozef Kuneš
Uèite¾ky materskej školy: Alena Turèanová, Marta Gregorová
Zariadenie školského stravovania: Jana Šajgalíková - vedúca ZŠS, Mária Homolová
Školníèka - upratovaèka: Mária Flašková

V školskom roku 2010/2011 budeme otvára� všetky roèníky primárneho vzdelávania 
ISCED 1, žiaci 1., 2. a 3. roèníka sa budú vzdeláva� pod¾a nového Školského vzdelávacieho 
programu, žiaci 4. roèníka sa budú vzdeláva� pod¾a uèebných plánov, osnov 
predchádzajúcich rokov tak, ako aj na iných školách. 

ÈO PONÚKAME V ŠKOLSKOM ROKU 2010/11?
- výuèba anglického jazyka 2-krát, informatická výchova, vlastiveda v 2. roèníku ZŠ, 

regionálna výchova

REGIONÁLNY KRÚŽOK - p. uè. M. Turèanová - streda
PRÁCA NA POÈÍTAÈI - p. uè. Z. Dobríková - utorok, streda
ŠPORTOVÝ KRÚŽOK - p. uè. V. Turèanová - pondelok
TURISTICKÝ KRÚŽOK - p. uè. V. Turèanová - soboty, nedele
a ve¾a zaujímavých školských i mimoškolských podujatí, akcií, o ktorých vás budeme 
priebežne informova� v Podkonickom spravodaji, na plagátoch v obci a prostredníctvom 
obecného rozhlasu.
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ZÁKLADNÁ ŠKOLAZÁKLADNÁ ŠKOLA

FOLKLÓR

¼udové zvyky a tradície podmienili vývoj kultúrnych a folklórnych oblastí u nás na Slovensku. 
Èo dedina - to iné zvyky. Preto je stále zaujímavé, aj v tejto dobe, pozrie� sa dozadu na životy našich 
dedov a pradedov a na to, ako ich ovplyvòovali jednotlivé zvyky a tradície poèas roka. ¼udové 
zvyky, piesne a tance tvoria bohaté kultúrne dedièstvo, ktoré si náš národ stále pripomína a 
zachováva. Sme radi, že náš folklórny súbor Vysoká prezentuje nielen ¾udové umenie, ale aj 
naše podkonické tradície. Práve letné mesiace sú aj obdobím folklórnych podujatí a slávností, kde 
už spomínané ¾udové zvyky a umenie prezentujú rôzne folklórne súbory, èi jednotlivci. 

Naši folkloristi sa poèas tohto leta zúèastnili folklórnych slávností v Detve, Priechode, 
Balážoch, èi Badíne, kde vo svojom repertoári predviedli ukážky „roka na dedine,“ ako sú zvyky 
poèas fašiangov,  svadieb, život na salaši, detské spevy a tance. Neodmyslite¾nú súèas� tvoria 
¾udové kroje a tak tie naše podkonické, sviatoèné aj pracovné, prezentoval náš folklórny súbor 
Vysoká v rámci folklórneho pásma, alebo aj samostatne pri spevoch a všade mali naše kroje, 
spevy, tance a hudba ve¾ký úspech. Dokonca podkonický ženský kroj je súèas�ou prezentácie 
nášho regiónu na celosvetovej výstave EXPO 2010 v èínskom Šanghaji. 

Ïakujeme nášmu súboru Vysoká za èas a úsilie venované zachovávaniu kultúrnych hodnôt 
našich predkov a šírenie našich tradícií u nás v obci, na okolí a po celom Slovensku, aby si aj mladá 
generácia vážila a poznala ¾udové umenie a tradície svojich predkov.   

KULTÚRA

-vt-

V RÁMCI PROGRAMU OTVORENÝCH DVERÍ PONÚKAME:
- priestory telocviène 
- stravovanie sa v školskej jedálni (J. Šajgalíková - 0918 580 282) 
- zapísanie sa do školskej družiny (aj pre žiakov z inej školy)
- zapísanie sa do záujmového útvaru, využívanie internetu v PC odovzdaním Vzdelávacích 

poukazov (ïalej VP) (každá škola vydáva VP žiakom do 10. septembra, prijímanie VP 
škôl od žiakov do 25. septembra)

- zapísanie sa do výtvarného, taneèného, hudobného odboru ZUŠ Slovenská ¼upèa, 
vyuèovanie v priestoroch školy

- poèítaèovú miestnos� každý pondelok a štvrtok v èase od 15.00 hod. do 18.30hod. 
(zadarmo pri odovzdaní Vzdelávacích poukazov)

- prenájom jedálne a priestorov školy
- cvièenie v telocvièni: kalanetika, taebo, pilates,ako po iné roky, každý pondelok a štvrtok od 

18.30 hod. do 20.00 hod. Zaèíname od 20. septembra 2010.

OZNAM

Rodièia detí, žiakov ZŠ s MŠ Podkonice, priatelia školy, prosíme Vás o pomoc pri pílení 
dreva. Na termíne sa môžete dohodnú� s p. Milanom Budajom na tel. è.: 0905 910 285

Posledný septembrový týždeò budeme organizova� zber papiera. Termín upresníme na 
vývesných tabuliach, príp. obecným rozhlasom. 

Srdeèná vïaka za spoluprácu všetkým, ktorí nám pomohli pri predchádzajúcich zberoch a 
iných aktivitách, p. Libuši Flaškovej za sponzorský dar - stoly do PC miestnosti.

Mgr. Vladimíra Turèanová, riadite¾ka ZŠ s MŠ



Spravodaj  ODKONICKÝP Spravodaj  ODKONICKÝP September 2010 4

DOBROVOLNÝ HASICSKÝ ZBOR
,

Spomínané prívalové dažde opä� ukázali, že by bolo vhodné, keby sa všetci vzdali mylnej 
predstavy, že èo sa vyhodí do vody, toho sme sa úèinne a bezozbytkovo zbavili, keïže aj èistejšími 
korytami vodných tokov by sa dalo takýmto udalostiam predís�. A teda by nebolo na škodu 
zamyslie� sa nad tým, èo môže urobi� každý z nás preto, aby sa to už neopakovalo a nie len èaka�, 
èo pre to spravia tí druhí.

K reprezentácii našej obce sme prispeli aj úèas�ou na dvoch pohárových sú�ažiach v 
Šalkovej (dennej a noènej). Napriek zlepšovaniu èasov sme sa v silnej konkurencii, s ove¾a lepším 
technickým vybavením, umiestnili len v druhej polovici výsledkovej listiny. Avšak za èasy 
dosiahnuté s našou výbavou sme si vyslúžili uznanie zainteresovaných. 

Aj tieto sú�aže nás podnietili k zorganizovaniu terénnej sú�aže, ktorá sa na konci augusta 
(28.8.2010) konala na námestí našej obce a viac sa približovala reálnym podmienkam pri zásahu.  
Samozrejme aj táto aktivita sa stretla s urèitými problémami. Sme však radi, že v domácom 
prostredí sa nám podarilo preukáza� našu pripravenos� a s dostatoèným náskokom sme túto sú�až 
vyhrali. Taktiež nás ve¾mi teší, že sa táto akcia stretla s ve¾kým záujmom divákov z obce aj okolia, 
ktorí výrazne povzbudzovali všetky zúèastnené družstvá, prièom musím oceni� ich 
disciplinovanos� poèas priebehu sú�aže. Tešíme sa i z pozitívnych ohlasov na sú�až od všetkých 
zúèastnených, èi už sú�ažiacich, divákov, ale aj rozhodcov a dúfame, že na budúci rok sa nám aj s 
Vašou podporou podarí zorganizova� podobnú sú�až vo väèšom meradle. 

Uvedomujeme si, že niektoré z plánov zverejnených v minulom èísle sa nepodarilo zrealizova�, 
èo bolo spôsobené najmä organizaèno-technickými dôvodmi. Za všetky môžeme spomenú�  ...

Vážení spoluobèania,

po prázdninách by sme Vás opä� radi informovali o aktivitách a 
dianí v obci z poh¾adu Dobrovo¾ného hasièského zboru v 
Podkoniciach.

Z èinností  uskutoènených cez prázdniny môžeme spomenú� 
organizovanie vatry, èím sme prispeli k udržiavaniu niektorých 
tradícií v obci. Na zaèiatku júla èlenovia DHZ pomáhali pri úprave 
areálu vypálenej obce Kalište pred tradiènou cyrilo-metodskou 
svätou omšou.

V priebehu leta prebehlo èistenie „Grantu“ ako 
najvýznamnejšej studne v obci, ktorá slúži aj ako zdroj vody pre 
protipožiarnu nádrž. Súèasne sa aspoò trochu preèistila aj blízka 
èas� potoka. Následne boli prekážky a hrubé neèistoty odstránené aj 
z èasti koryta potoka pod obcou.

Poèas prívalových dažïov v polovici augusta èlenovia 
DHZ pomáhali pri sprejazdòovaní cesty pri pálenici a jej 
èistení od naplavenín po zatopení. Následne vykonali kontrolu 
ostatných tokov v okolí obce a na miestach kde to bolo 
potrebné uvo¾nili prehradené korytá, taktiež odstraòovali 
rôzne predmety vyplavené na cestu do Priechoda. V ïalších 
dòoch boli privolaní k odèerpávaniu vody zo zaplavených 
podzemných priestorov, z ktorých okolitá pôda už nedokázala 
absorbova� množstvo vody. Vyèistili aj hrablice v tokoch, aby 
sa opä� zlepšil prietok.
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DOBROVOLNÝ HASICSKÝ ZBOR
,

   najmä ohlásenú preventívnu protipožiarnu kontrolu v obci, ktorá sa po dohode s vedením obce 
z organizaèných dôvodov presunula na najbližšie obdobie.

Dúfame, že i jesenné obdobie sa ponesie v znamení dobrej spolupráce DHZ s obecným 
zastupite¾stvom a samozrejme aj s Vami, vážení spoluobèania.

Juraj Kostúr a kolektív DHZ

1. miesto DHZ Podkonice 88,35 83,64 N 83,64
2. miesto DHZ Selce 142,51 93,11 98,62 93,11
3. miesto DHZ Luèatín 131,66 166,56 113,00 113,00
4. miesto DHZ Nemce 180,03 122,27 115,52 115,52

poradie pokus è.1 pokus è.2 pokus è.3 výsledný èas

* Poznámka. Uvedené namerané hodnoty sú vyjadrené v sekundách

Výsledky 0. roèníka mikroregionálnej terénnej sú�aže - Podkonice 28.8.2010

Foto zo sú�aže: Martin Oèenáš
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VAŠE PRÍSPEVKY

SME BOHATÍ!

V Podkonickom spravodaji rada èítam èlánky o Podkonièanoch - rodákoch, ktorí nieèím 
vynikali, nieèím sa zaslúžili o rozvoj obce, preslávili svoju obec za hranicami možno aj svojej vlasti. 
Môj otec nebol ani profesor, ani rektor, ani richtár, ani letec, tak som si myslela, že  nebudem ma� 
dôvod o òom písa�. Bol chýrnym baèom a ve¾mi miloval svoju fujarku.

„Bol to èlovek malý vzrastom, ale srdcom a láskou k svojmu valašskému stavu a k ¾udovému 
umeniu, ve¾ký èlovek. Ujèok Ondrej Barla - Krnáè sa narodil 30. novembra 1909 u Ivanov, v 
malebnej dedinke Podkonice, neïaleko Banskej Bystrice.“ Takto sa zaèal 17. júla 2010 cyklický 
program nazvaný „Spomienky starých nôt fujár“ venovaný Ondrejovi Barlovi z Podkoníc, ktorý 
sa konal v rámci 12. roèníka celoslovenskej prehliadky fujerášov v Korytárkach. Podujatia sa  
zúèastnilo približne 50 fujaristov, súbor Technik, zahrali aj Baloèkári a tancovali a hrali ïalšie 
folklórne súbory. Podujatie sa konalo pod záštitou a za priamej úèasti predsedu Banskobystrického 
samosprávneho kraja p. Vladimíra Maòku a pána prezidenta Slovenskej republiky Ivana 
Gašparovièa. „Ujèok Ondrej Barla  nám zanechal bahatstvo. Jeho hra na fujaru, bola ve¾mi osobitá, 
jedineèná  a právom môže by� zaradená do kultúrneho dedièstva nášho slovenského národa“. 

Pán Karol Koèík, redaktor a známy folklorista , ktorý sprevádzal celý veèer, sa osobne poznal s 
mojim otcom, obdivoval ho, poèúval, uèil sa od neho, ako aj niektorí ïalší fujaristi, ktorí sa na tejto 
paráde zúèastnili. Pripomenuli si môjho otca aj nieko¾kými historkami, ktoré spolu zažili na rôznych 
folklórnych slávnostiach . Pán Koèík na jedno svoje vystúpenie na folklórnych slávnostiach v Detve 
spomínal takto: „Bol som malý chlapec a bál som sa ís� na javisko, prišiel ku mne ujèok Barla, ktorý 
bol len o trošku väèší ako ja a posmelil ma: „neboj sa chlapèe, svetlá trošku zhasnú a ty budeš vidie� 
len hlavy v h¾adisku, tak si pomysli, že sa to kapustnie a všetka tréma z teba spadne“. Aj ïalší  
úèastníci fujaristi tiež  spomínali: „Ujèok mal inú fujaru ako my Podpo¾anci, my sme mali s troma 
dierkami a on len s dvoma, tak sme sa ho pýtali ako môže hra�, keï má len dve dierke: „ jáj chlapèe 
pozri, veï ja mám tiež tri dierke, ale tretiu mám skrytú tuto vzadu“. Otec hral na takzvanej  
Priechodskej fujare. (Podkonièani vedú polemiky o tom, èi to nemá by� Podkonická fujara). Vïaka 
technike sa zachovali  autentické nahrávky môjho otca, èi už z prezentácií na rôznych slávnostiach, 
kde reprezentoval seba, svoju obec a aj svoj národ. Tiež si pamätám, bola som ešte malá, keï k 
nám chodili „páni z Bratislavy“ a nahrávali otca na magnetofón . A práve tieto skvosty vystriedali 
hovorené slovo a už sa niesli amfiteátrom tóny fujary a spev v podaní môjho otca; napr. „Poèúvaj 
Betuška, poèúvaj na juhle“, „Ovce moje ovce“, a tiež tá, „Keï cez Igovo ovce hnau...“, neviem ako je 
to ïalej , ale vy skôr narodení to urèite poznáte ,veï ste to nie raz s otcom spievali a hrali, èi už na 
salaši, alebo po �ažkej lopote, keï ste si išli troška u¾avi� do miestnej krèmièky, hneï ste volali 
ujèoka, aby Vám išiel zahra� a zaspieva�, pamätáte? 

Keï som 9. júla 2010 s folklórnou skupinou Vysoká reprezentovala svoju rodnú obec  na 
Folklórnych slávnostiach v Detve, ktoré boli venované slovenskému velikánovi Andrejovi 
Sládkovièovi, zrazu som si spomenula  na svojho otca , ktorý už pred viac ako pä�desiatimi rokmi 
vystupoval  na tomto pódiu, to ma ani nenapadlo, že o týždeò budem sedie� v h¾adisku v 
Korytárkach aj s mojim bratom, ako priamy potomok oslávenca a celý veèer bude venovaný  jemu, 
môjmu otcovi-môjmu velikánovi. „Je našou povinnos�ou zachováva� a zve¾aïova� dedièstvo, èi už 
materiálne alebo duchovné, ktoré nám naši predkovia zanechali. Cti� a váži� si ¾udí, ktorí svojim 
umom, talentom prispeli do bohatstva nášho kultúrneho dedièstva. Fujara získala na európskych 
fórach viacero ocenení ako originálny ¾udový nástroj, v roku 2005 bola zapísaná do nehmotného 
kultúrneho dedièstva Unesco ako náš národný ¾udový nástroj, ako náš jedineèný kultúrny skvost. A 
èlovek, ktorý takto dokázal s týmto nástrojom šíri� a obohacova� našu ¾udovú kultúru si právom 
našu úctu a vïaku zaslúži“, to boli závereèné slová pána prezidenta.

Moje ve¾ké ïakujem patrí všetkým organizátorom tohto nádherného podujatia, osobitne  
pánovi  Koèíkovi a pánovi Malatincovi. 

.
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Ak máte zaujímavé historky s mojim otcom, a  chcete si zaspomína�, prídite do Ivanov na dvor 
a spoloène budeme spomína�, hra� a spieva�. On aj s jeho ïalšími kamarátmi, milovníkmi ¾udového 
umenia  a širite¾mi dobrého mena Podkoníc, èi to bol už pán profesor Tonkoviè, alebo pán uèite¾ 
Mojžiš, teta Anka Oravcová, „krsní“ otec Palo Kostúr, alebo ujèok Jožo Kostúr, to budú sledova�  
tam hore a budú zas hrdí na nás, že odkaz,  ktorý nám zanechali si ctíme ako najvzácnejšie 
bohatstvo.

Anna Pasiarová

VAŠE PRÍSPEVKY

-vt-

.

SPOLOCENSKÁ KRONIKA

65. rokov

Jiøí Pospíšil (è.d. 113)

NARODENÉ
DETI

Laura Èunderlíková (Podkonice 273) - 6.7.2010

Matúš Polóny (Podkonice 327) - 21.7.2010

60. rokov

Mária Slobodníková (è.d. 71)

UZAVRELI
MANŽELSTVO

Martin Vráb & Katarína Kocáková - B. Bystrica (17.7.2010)

Miloš Turèan & Miroslava Grajze¾ová - Podkonice (7.8.2010)

Zuzana Ïurkovièová & Martin Kuèmin - Sliaè (7.8.2010)

50. rokov

Marianna Gajdošová (è.d. 194)

"Ujèok" Ondrej Barla Korytárky - 17. júla 2010



13.9.

14.9.

15.9.

16.9.

17.9.

18.9.

19.9.

25. NEDE¼A V OBDOBÍ CEZ ROK

13. 9. 2010 - 19. 9. 2010

18.30 - POVÝŠENIE SVÄTÉHO KRÍŽA

+ Ján Jamrich, rodièia Ján a Mária

20.9.

21.9.

22.9.

23.9.

24.9.

25.9.

26.9.

26. NEDE¼A V OBDOBÍ CEZ ROK

20. 9. 2010 - 26. 9. 2010

18.30 - Sv. Matúša, apoštola

18.30 - féria

27.9.

28.9.

29.9.

30.9.

1.10.

2.10.

3.10.

18.30 - Svätého Hieronyma, kòaza 

18.30 - Svätej Terézie z Lisieux

27. NEDE¼A V OBDOBÍ CEZ ROK

27. 9. 2010 - 3. 10. 2010

+ z rodiny Turèanovej

18.30 - SEDEMBOLESTNEJ P. MÁRIE

+ Ema a Štefan Ivaniè

18.30 - féria

+ František Bobák

+ manžel Martin Gregor

+ Mária a Anton Tonkoviè a syn Jozef

7.30 - féria

+  Emília a Anton Barla a st. rodièia

18.30 - Svätého Pia z Pietrelèiny, kòaza 

18.30 - Sv. Václava, muèeníka

+ rodièia Helena a Valentín

18.30 - Sv. Michala, Gabriela a Rafaela

+ Júlia, Pavol a rodièia

9.00
Za všetkých farníkov

7.30 - féria

Na úmysel

+ Mária Citarová a dcéra Anna

+ Ján Oèenáš a rodièia (50. výroèie)

7.30 - féria

18.30 - Svätých Kornélia a Cypriána

+ Mária, Juraj a deti

18.30 - Svätého Róberta Bellarmína

+ Lýdia Budajová

+ ¼ubica Oèenášová (1. výroèie)

9.00
Za všetkých farníkov

9.00
Za všetkých farníkov

FARSKÉ  OZNAMY

Spravodaj  ODKONICKÝP September 2010

6. 9. 2010 - 12. 9. 2010

6.9.

7.9.

8.9.

9.9.

10.9.

11.9.

12.9.

18.30 - Sv. Petra Clavera, kòaza 

18.30 - féria

+ Ján Flaška

24. NEDE¼A V OBDOBÍ CEZ ROK 

Na úmysel

7.30 - féria

18.30 - NARODENIE PANNY MÁRIE

Za Božie požehnanie pre deti

18.30 - Sv. troch košických muèeníkov

+ Matilda Jamrichová

+ Anna, František a deti

9.00
Za všetkých farníkov

Jozef Kuneš, farár

Spravodaj  ODKONICKÝP
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