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MILÍ SPOLUOBÈANIA,
prvýkrát sa vám prihováram z tohto miesta ako novozvolený starosta našej obce. Dovo¾te mi,
aby som v mene svojom a urèite aj v mene vašom poïakoval odchádzajúcemu starostovi pánovi
Jozefovi Jamrichovi za všetko, èo pre našu obec vykonal, èím našej dedine pomohol a èím sa
prièinil o jej rozvoj za dvanás rokov ako starosta obce. Do ïalších rokov mu prajem ve¾a zdravia,
šastia, spokojnosti a hojnosti.
Chcem sa tiež poïakova vám všetkým za prejavenú podporu v komunálnych vo¾bách. Vaša
vyše 70 percentná úèas je prejavom ve¾kého záujmu o dianie v našej obci, èo je ve¾mi potešite¾né.
Pevne verím, že dôveru, ktorú ste dali mne i novozvoleným poslancom obecného zastupite¾stva,
zúroèíme v prospech našej dediny a všetkých podkonièanov.
A na záver prajem Vám v celom tomto roku,
Božie požehnanie pri každom Vašom kroku.
Blízkeho èloveka by stál pri Vašom boku,
pevné zdravie, rados, slzu šastia v oku.
Michal Kukuèka, starosta obce

ZAŠIFROVANÉ NOVOROÈNÉ PRIANIE
Bruno Ferrero spomína istého chlapca, ktorý raz èosi ukradol, avšak vyšlo to najavo. Chlapec
sa ve¾mi bál, ako zareaguje jeho otec, èestný a vážený muž.
V ten veèer bola atmosféra doma ve¾mi tiesnivá. Po veèeri ostal otec so synom sám. V
chlapcovi prudko narastal strach a èakal, èo bude nasledova.
Otec celý veèer neprehovoril ani slovo. Zrazu vstal, pristúpil k rozkúrenému kozubu, vybral z
ohniska rozžeravený kutáè a bez slova sa vrátil k stolu. Na¾akaný chlapec ho sledoval s vyvalenými
oèami.
Otec pristúpil k synovi, položil pred neho na stôl svoju ruku a pritlaèil si na òu žeravý kutáè.
Chlapec už nikdy niè neukradol.
Príbeh znie kruto. Ale èo ti napadne, keï sa pozrieš na kríž?
Jozef Kuneš, farár

spravodaj@podkonice.sk
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OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE
1) POVINNOSTI OBÈANOV
Pod¾a zákona è. 582/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, je povinnosou obèanov,
daòovníkov do 31. januára 2011:
- poda nové daòové priznanie, ak došlo k zmene skutoènosti na vyrúbenie dane z
nehnute¾nosti (dedením, kúpou, predajom).
- zaplati daò za psa vo výške 8,30 €
2) ZBER KOMUNÁLNEHO ODPADU
Druhý odvoz komunálneho odpadu v roku 2011 je v stredu 26. januára (platí lístok ešte z roku
2010 èervený) a pokraèuje každú druhú stredu v párnom týždni ( platia nové lístky).
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad za rok 2011 je 11,62 € osoba/rok,
ktorý môžte zaplati po 1. februári 2011.
3) SEPAROVANÝ ODPAD
Harmonogram vývozu separovaného odpadu na rok 2011:

23. máj
27. jún
25. júl
22. august

24. január
21. február
28. marec
26. apríl

26. september
24. október
28. november
27. december

-jg-

SPOLOCENSKÁ KRONIKA
UZAVRELI
MANŽELSTVO

Dajana Muchová & Ivan Slobodník - Slov. ¼upèa (10.12.2010)

50. rokov

70. rokov

Dušan Gregorèok (è.d. 137)

Anna Šípková (è.d. 242)
Pavol Styk (è.d. 317)

60. rokov

80. rokov

Peter Jamrich (è.d. 324)

Eduard Homola (è.d. 231)
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DOBROVOLNÝ HASICSKÝ ZBOR
Vážení spoluobèania,
v tomto posviatoènom èase vás opä informujeme o èinnostiach Dobrovo¾ného hasièského
zboru v našej obci.
Ako ste si urèite všimli, v priebehu novembra èlenovia DHZ opi¾ovali niektoré stromy na
obecných priestranstvách, ktoré prekážali doprave, športu a iným aktivitám. Na zaèiatku decembra
sme sa podie¾ali na zaobstaraní a doprave stromèekov na výzdobu kostola, ako i vianoèného
stromu na námestie obce, ktorý sme aj postavili a vyzdobili.
Ve¾mi nás teší, že v priebehu týchto mesiacov už bola ukonèená aj rekonštrukcia Hasièskej
zbrojnice a budova bola odovzdaná do užívania nášho a vášho DHZ.
Radi by sme sa poïakovali bývalému vedeniu našej obce za dobrú spoluprácu a zároveò
vyjadrili nádej na jej pokraèovanie i s novozvoleným vedením.
Záverom vám všetkým chceme popria všetko dobré do nového roku, hlavne ve¾a zdravia,
šastia a ve¾a úspechov v osobnom i pracovnom živote.
Juraj Kostúr a kolektív DHZ
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Vïaka kronikárovi a historikovi obce Andrejovi Gregorèokovi Igovänovi boli Podkonice
prezentované už v 50-tych rokoch. Zachoval sa jeho èlánok, ktorý bol pravdepodobne uverejnený
vo vtedajšom družstevnom kalendári, alebo podobnom periodiku:
Andrej Gregorèok:
DRUŽSTEVNÉ PODKONICE ZA ¼UPÈIANSKYM ZÁMKOM....
Najbližšia cesta, alebo lepšie reèeno, príjemný chodníèek zelenou smreèinou Brezín vedie zo
zámku nad mesteèkom Slov. ¼upèou do Podkoníc, hrebeòom kopca zámockého a šavnatými
lúkami Podkonièanov v chotári ¾upèianskom. Touto príjemnou cestou neraz mrvil sa drobizg
chovancov zámockých z tamojšieho výchovného ústavu do Podkoníc na malé predstavenie, alebo
obveseli Podkonièanov svojou dychovou kapelou...
Jesto pravda z ¼upèe do Podkoníc i riadna vicinálna cesta. Ale pre našu romantickú reportáž
lepšie bolo zvoli tento chodník horou a lúkami. Možno, že týmto ahom viedla vo¾akedy za
poddanských èias i cesta na majetky ¾upèianskeho panstva, ktoré ležaly od ruky na podkonických
kopcoch, terajších výdatných horských lúkach, dávajúcich výborné seno na ešte výbornejšie
podkonické maslo.
Nad dedinkou Podkonice vypína sa kopec Stráòa s mierne sklonenou rovinou, kde boli
umiestnené panské koniarne, konice. Keïže neskoršie silný búrkový príval tieto konice - obydlia
pre kone a príbytky paholkov zvá¾al, predkovia dnešných Podkonièanov postavili si domky už pod
kopcom v úž¾abine, teda pod koniciami. Odtia¾ je i názov terajších Podkoníc. Od tých èias tvrdo sa
prebíjal tento ¾ud, vždy rýdzo slovenský. Prežil èasy panských útlakov, tvrdej maïarizácie, i dožil sa
národnej slobody. No zachoval si až doteraz slovenskú mäkkos s horskou tvrdosou horských
chlapcov a nevídanú príažlivos k zdedenej zemi otcov.
Dedinka leží na rozhraní prvých smelších výbežkov Nízkych Tatier z údolia Hrona a z vlnenej
pahorkatiny, èo sa skláòa do hronskej doliny. Je do istej miery geografickou zvláštnosou. Táto
zvláštnos má odraz i na živote obyvate¾ov. Napolo horská, napolo ro¾nícka dedina. Pásiky rolí ¾udí
nevyživia, preto h¾adajú obživu v inom najrozliènejšom zamestnaní. Dnes sú Podkonièania
baèami, valachmi, drevorubaèmi, železnièiarmi, uèite¾mi, úradníkmi, no skoro každý si pritom drží
ten neve¾ký kúsok zeme a žije obojživelným životom i ïalej, neh¾adiac na pohodlie ani vymoženosti
kultúry. Tu korení i ve¾ké vysahovalectvo do Ameriky a dosia¾ Podkonice majú poves Amerikánov,
za doláre postavených pekných domov a teraz po vojne sú známe množstvom štedrých
amerických balíkov...
V takýchto pomeroch zaèalo èinnos aj družstevníctvo v Podkoniciach. Jesto na podkonickom
cintoríne dosia¾ opatrovaný starý hrob s kamenným pomníkom a na òom je meno Ignáca Klózika,
farára podkonického. Tento š¾achetný katolícky kòaz bol iniciátorom, zakladate¾om a aj prvým
predsedom Gazdovského potravného družstva a tak družstevnej myšlienky v Podkoniciach vôbec.
Mnoho vytrpel pre svoje nezakrývané národovectvo. Trpel od cirkevných i štátnych úradov
maïarských. No ¾ud mu svoju dôveru raz i prejavil, keï žandársky kordon mal ho odviez do
väzenia. Zbehol sa ¾ud a nechcel si da svojho dobrého pastiera...
Po roku 1918 zaèala sa celkom nová etapa družstevníctva v Podkoniciach. Skoro už màtve
družstvo obrodili noví nadšenci, zreorganizovali od základu. Z jeho idei zrodilo sa v roku 1928 i
úverové družstvo. Hoci nezaèalo hneï úèinkova, dnes už má za sebou dobrú poves. I tisíce
pôžièiek a milión vkladov. Jeho práca sa ve¾mi rýchlo rozšírila v Podkoniciach i na okolí, lebo toto
družstvo pomáhalo úèinne a hlavne hneï. Dnes obe družstvá pekne úèinkujú i v nových pomeroch
a každý Podkonièan je na ne pyšný a hrdý.
Z práce družstiev vypuèali v Podkoniciach i mnohí nezištní družstevníci, ktorí s ideálmi
pracovali a pracujú na poli vznešenej myšlienky.
PODKONICKÝ
ODKONICKÝSpravodaj
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V lete roku 1947 bol jeden z nich, Martin Oèenáš st. odmenený i Ústredným družstvom v
Bratislave záslužným diplomom za svoju 20-roènú èinnos v društve. Odovzdal mu ho osobne na
ve¾kej a peknej slávnosti v Podkoniciach sám predseda ÚD Fedor Houdek a milý i dojemný bol
vtedy poh¾ad na tých šedivých starcov. Okrem toho družstvá v Podkoniciach vychovaly i
praktických družstevníkov, najmä obchodvedúcich, ktorých je ve¾a na Slovensku s peèaou
podkonickej družstevnej školy.
Dedina prežila i najnovšie udalosti vojny vo svojej rázovitosti. Svojou zemepisnou polohou bola
akoby stvorená pre výpadové stredisko partizánov proti Nemcom. Èasto položená v dvoch ohòoch
prežila obec trpké a ažké dni. Najviac zásluh má v zásobovaní proviantom partizánskych jednotiek
v obci samotnej i v obciach Baláže a Kalište, ktoré neskoršie boly vypálené Nemcami. Podkonice
boly v najžalostnejšej situácii v deò marcový roku 1945, keï mužovia dediny, práve boli sišli z hôr do
dediny pre proviant, boli Nemcami prekvapení. Títo dedinu potom natrvalo obsadili a mužovia boli v
klepci. Keï nadišiel strašný deò evakuácie mužov z dediny, nebolo v dedine živého oka bez prúdu
såz. Ba plaèu sa nezdržal ani strážny Rakúšan na konci dediny, keï popri òom odchádzalo do
neznáma za dobré dve-tri èaty mužov. Na šastie pri prepade velite¾stva v B.Bystrici, podarilo sa
mnohým z nich vráti sa domov. Ostatní iba po fronte povracali sa z táborov za Viedòou. No nikdy sa
už nevrátia Nemcami nevinne postrie¾aní šiesti Podkonièania, ktorých našli v hore v bunkeri. Dvaja
ženatí a štyria slobodní, z nich traja synovia jedného otca. Kto môže, nech pochopí žia¾ toho otca,
tej matky, keï videli znetvorené telá svojich detí. No, ve¾ký žia¾ cítila i dedina ako kolektívum, ktorá
vtedy cítila ako jedno telo a jedna duša. Keï postavili telá týchto màtvych už v rozklade po odchode
Nemcov, doma zhotovených truhlách, pred oltár v podkonickom kostole, dvíhaly sa k Najvyššiemu
prosebné ruky zbožných Podkonièanov, aby odtiahol svoju trestajúcu ruku od skúšaného sveta!
Škoda, že len spoloèné utrpenie vie takto stmeli ¾udí a potom na všetko sa zabúda...
Treba spomenú i vytrvalú zbožnos podkonického ¾udu. Niet cesty z Podkoníc, pri ktorej by
nestál kríž alebo kaplnka, niet miesta v kostole, kde by bolo prázdne miesto bez sôch, krížov, ktoré
darovali zbožní veriaci. Táto kresanská vlastnos prejavila sa tiež najmä po vypálení Balážov,
Kalíš a tobôž Priechoda, keï Podkonièania podelili sa s týmito úbohými pohorelcami. A vtedy bolo
sa treba èasto deli s tým, èi s tým a Boh priamo požehnával a znásobòoval tie zemiaky v pivniciach,
to seno a slamu v šopách a stodolách.
Tak doèkala sa neve¾ká, do 1000 duší poèítajúca obec Podkonice v podhorskom pohronskom
kraji i dnešných èias. "Vysoká" nad òou a vzdialenejšia "Prašivá", aj dnes dívajú sa jasným okom,
alebo mraèia sa ažkými mrákavami na temenách, na túto dedinku i na celý tento chudobný na
družstevnoduchovne bohatý kraj.
¼upèiansky zámok, ako dávna a starodávna pamiatka panstiev chudzích stojí dnes zamraèený
ako driemajúci symbol tvrdých poddanských stároèí. A hoci dnes už zo zámku málokto chodí do
Podkoníc zarasteným horským chodníèkom cez Breziny, lež blativou cestou, radi zalietajú ¾udia v
spomienkach na pokojnejšie èasy, na roky povestných podkonických majálesov na Brezinách a na
milé prechádzky po tichom chodníku, pokrytom už ihlièím smrekov.
Skoro zabudnutá dedinka, žije si ïalej a tvorí pomaly, ale trvalú a pevnú ni histórie, ktorá sa
spletá s mnohými a inými niami v mohutný a silný povraz slovenského národa a jeho dejín.
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA
TRIEDIME ODPADY V RÁMCI RECYKLOHIER
Naša škola sa zapojila do školského recyklaèného programu Recyklohry. Program usporadúva
spoloènos ASEKOL SK, ktorá zaisuje zber a recykláciu elektrozariadení, ktoré už doslúžili.
Cie¾om projektu je zvýši povedomie o triedení odpadov u mladej generácie a tiež zaisti
recykláciu drobných elektrozariadení v èo najvyššej miere.
V rámci projektu Recyklohry bude naša škola vybavená zbernou nádobou na vyradené drobné
elektrozariadenia. Zberná nádoba poskytnutá spoloènosou ASEKOL SK bude umiestnená v
areály školy.
Každý žiak bude môc do školy nosi nepotrebné drobné elektrospotrebièe (napríklad starý
mobil, kalkulaèku, telefón, elektrohraèku, drobné poèítaèové vybavenie, discman alebo MP3
prehrávaè, ale tiež napríklad varnú kanvicu, kulmu, fén, aku skrutkovaè atï.).
Naši žiaci sa môžu zapoji tiež do zábavných hier a súaží, výtvarných èi fotografických úloh a
kvízov z oblasti triedenia a recyklácie odpadov, ktoré bude organizátor projektu zadáva.
Za nazbierané drobné elektrozariadenia a splnené úlohy získa naša škola body, za ktoré
žiakom budeme môc obstara rôzne uèebné pomôcky, hry aj vybavenie pre vo¾ný èas. Katalóg
odmien a ïalšie informácie o projekte sú vám k dispozícii na www.recyklohry.sk.
Rodièia, aj vy sa môžete do Recyklohier zapoji. Ak máte doma vyradené drobné
elektrospotrebièe, venujte ich svojim deom. Zaistíte tak ich recykláciu a svojim deom pomôžete
získa body na nákup odmien.
OZNAMY
Žiaci Základnej školy s materskou školou dostali krásny dar od PD Podkonice - stolný futbal,
ktorý ve¾mi radi využívajú vo vo¾nom èase. ÏAKUJEME!
Naša žiaèka 4. roèníka Terezka Halajová seba aj nás úspešne reprezentovala na
celoslovenskej vedomostnej súaži VŠETKOVEDKO, kde sa umiestnila na 5. mieste. Sme na òu
právom pyšní.

DAR OD SLOVENSKÉHO ORLA
Krásny darèek pod stromèek dostala Základná škola s materskou školou Podkonice od
Slovenského Orla z Bratislavy. Okrem iných športových potrieb, aj tenisové, badmintonové
súpravy, vrátane sietí, všetko v hodnote za 323,70 €. Srdeèná vïaka!
Týmto vás aj srdeène pozývam, kto má chu si prís zahra do telocviène tenis alebo badminton,
príïte každý štvrtok od 20. januára 2011 od 18.30 hod. do 20.00 hod.
Vladimíra Turèanová
riadite¾ka ZŠ s MŠ
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA
VIANOÈNÁ BESIEDKA
V piatok 17. decembra 2010 sa v našej škole konala vianoèná besiedka.

Foto: Mirka Barlová
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.
VÝZVA
Oslovujeme obèanov, ktorí majú vzah ku svojej obci a k jej histórii, aby nás kontaktovali a
pomohli nám pri zostavovaní a vydaní knižnej publikácie venovanej najstarším dejinám nášho
mikroregiónu " Pod Pánskym dielom". Ak máte akéko¾vek informácie, ktoré pomôžu objasni dávno
zabudnuté dejiny, alebo chcete finanène podpori vydanie tejto v mnohom jedineènej publikácie,
prosíme, aby ste nás bez váhania kontaktovali. Každá pomoc a spolupráca je vítaná.
Viac informácií Vám poskytneme na tel. èísle: 0915 186 788, alebo mailom na adrese:
magna.historica@post.sk.
Vopred ve¾mi pekne ïakujeme za záujem a podporu a prajeme Vám v Novom roku ve¾a
osobných a pracovných úspechov.
p. Stankoviansky

PODUJATIA
DOBRÁ NOVINA
V nede¾u 26. decembra 2010 opä zavítali do našich rodín koledníci Dobrej noviny, aby nám
krátkym pásmom pesnièiek a básnièiek spríjemnili atmosféru Vianoc. Poèas 16-teho roèníka ste
mohli prispie svojim milodarom hlavne na výstavbu vodovodu v Keni, ako aj na iné projekty, ktoré
Dobrá novina v afrických štátoch zastrešuje.
O vašej štedrosti svedèí vyzbieraná suma, ktorá èinila 1156 EUR. Za všetky príspevky srdeène
ïakujeme v mene detí a núdznych v Afrike. Veríme, že všetky peniaze nájdu správne miesto a
napomôžu k dôstojnejšiemu životu hladom a smädom sužovaných ¾udí.
Chcem sa poïakova aj deom, bez ktorých by táto akcia nemala to správne èaro. Obetovali
èas, ktorý mohli strávi so svojimi najbližšími a v poriadnej zime a neutíchajúcom vetre sa vybrali do
ulíc našej dedinky. Poèas koledovania nás poèasie nepotešilo, o to viac nás tešili srdeèné prijatia vo
vašich domoch a teplo vašich rodín. Za èas príprav a koledovania ïakujem Terezke a Maovi
Halajovcom, Lenke a Lucke Booczovej, Pavlínke a Julke Homolovej, Kristínke Vajdovej, Nikolke
Bánovèanovej, Nikolke Barlovej, Monike Slobodníkovej, Maovi Hošalovi a sprevádzajúcim
osobám Lenke, Katke a Zuzke.
Verím, že sa v podobnom zložení stretneme o rok a s radosou zavítame do vašich rodín.
Ing. Jaroslav Kostúr - zodpovedná osoba za Dobrú novinu v Podkoniciach
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA
ŠPORT
TURNAJ V NOHEJBALE
Šiesteho januára sa v telocvièni ZŠ uskutoènil tradièný trojkrá¾ový turnaj v nohejbale.
Výborné športové výkony, zdravá súaživos, ale hlavne dobrá nálada neodmyslite¾ne patria k
tomuto turnaju. Turnaja sa zúèastnilo až osem trojèlenných mužstiev. Najlepšiu formu a najväèší
kúsok povestného športového šastia sa ušiel víaznej trojici Miroslav Barla, Branislav Slobodník a
Marek Mišáni. Víazom blahoželáme a už sa všetci chystáme na letnú odvetu.

Michal Kukuèka
VOLEJBALOVÝ TURNAJ
Dòa 26. 12. 2010 sa v našej telocvièni uskutoènil tradièný “Štefanský” volejbalový turnaj za
úèasti zmiešaných družstiev za ulice Hôrka, Nová ulica, Stred (Hlavná ulica) a družstva Mládeže.
Turnaj sa hral systémom každý s každým a vïaka vyrovnanosti všetkých družstiev mal aj
správnu športovú atmosféru. Koneèná tabu¾ka ukázala, že chlieb sa lámal už v prvom zápase,
ktorý priniesol víazstvo Stredu nad Hôrkou.
Koneèné poradie družstiev:
1. Stred, 2. Hôrka, 3. Nová ulica, 4. Mládež
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PODKONICKÝ Spravodaj

FARSKÉ OZNAMY
17. 1. 2011 - 23. 1. 2011

10. 1. 2011 - 16. 1. 2011

10.1.

17.1.

18.00 - féria

18.00 - féria
11.1.

Poïakovanie za 80 rokov života

18.1.

18.00 - féria

18.00 - féria
12.1.

13.1.

+ Zlata Kostúrová (1. výr.)

19.1.

18.00 - Sv. Fabiána, pápeža

+ Ján, Margita a synovia

+ Ján Gašparík a starí rodièia

20.1.

+ Magita a Jozef Patráš (7.výroèie)

18.00 - Sv. Agnesy, panny a muèenice
21.1.

15.1.

Poïakovanie za 80 rokov života

16.1.

2. NEDE¼A V OBDOBÍ CEZ ROK
9.00
Za všetkých farníkov

22.1.

23.1.

24. 1. 2011 - 30. 1. 2011

24.1.

26.1.

31. 1. 2011 - 6. 2. 2011

18.00 - féria

+ Irene Rose

+ Emil Patráš

18.00 - Sv. Timoteja a Títa, biskupov
+ Anna a František Slobodník
a deti (4. výroèie)
+ Jolana Patrášová (5. výr.)

Za Božiu pomoc pre rodinu Luptákovú

1.2.

18.00 - Obetovanie Pána (sviatok)
2.2.

30.1.

+ Zlatica a Jozef Beòa
4. NEDE¼A V OBDOBÍ CEZ ROK
9.00
Za všetkých farníkov

ZMENA FARSKÝCH OZNAMOV VYHRADENÁ !

PODKONICKÝ
ODKONICKÝSpravodaj

+ Ján Slobodník

18.00 -Sv. Blažeja, biskupa a muèeníka
Za spoloèenstvo
modliacich sa žien u Turèanov
3.2.
18.00 - féra
4.2.

7.30 - féria
29.1.

3. NEDE¼A V OBDOBÍ CEZ ROK
9.00
Za všetkých farníkov

31.1.

18.00 - Sv. Tomáša Akvinského, kòaza
28.1.

Na úmysel (+ starí rodièia a deti)

18.00 - Obrátenie sv. Pavla, apoštola

18.00 - Sv. Angely Merici, panny
27.1.

+ Milan Patráš (2. výr.)
7.30 - Sv. Vincenta, muèeníka

7.30 - féria

25.1.

+ Irena, Matúš a Ján

18.00 - Sv. Hilára, biskupa

17.00 - féria
14.1.

+ Anna a Jozef Bitner

+ Jozef Patráš (2.výr.)
7.30 - Sv. Agáty, panny a uèenice

5.2.

6.2.

+ rodièia Mária, Július a syn Ján
5. NEDE¼A V OBDOBÍ CEZ ROK
9.00
Za všetkých farníkov
Jozef Kuneš, farár
Január 2011
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