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MILÍ SPOLUOBÈANIA,

v úvode by som sa chcel ešte vráti� k Tonkovièovým folkórnym slávnostiam. Chcel by som 
sa poïakova� všetkým, ktorí sa zaslúžili o ich zdarný priebeh, èi už sú to sponzori, organizátori, 
hasièi, atï., jednoducho každému, kto priložil ruku k dielu. Osobitne by som chcel poïakova� 
pánovi Emilovi Flaškovi, synovcovi profesora Tonkovièa, ktorému  ani z Bratislavy nie je ¾ahostajné 
dianie v našej obci a prispel na organizáciu našich slávností. Taktiež by som chcel poïakova� 
našim  folklórnikom za  spoluorganizáciu podujatia a ich vystúpenie, ktorým  opä� dokázali, že sú 
dobrými nosite¾mi odkazu Pavla Tonkovièa. A ešte  obzvláš� sa chcem poïakova� najväèšiemu 
sponzorovi súkromnej farme B&B s.r.o. za ich pomoc a ochotu pri zabezpeèovaní III. roèníka 
Tonkovièových folklórnych slávností.

V dòoch 25. a 26. júna sa v rámci Horehronských dní spevu a tanca v He¾pe predstaví aj 
naša obec. Reprezentova� nás budú tradièní ¾udoví výrobcovia i naša Folklórna skupina Vysoká. 
Kto chce vidie� našich majstrov i folkloristov v akcii je srdeène pozvaný.

Poïakovanie si zaslúžia aj naši hasièi, ktorí 5. júna výborne zorganizovali na našom ihrisku  
okresnú hasièskú sú�až a napriek starostiam so zabezpeèením sú�aže  sa nestratili ani vo 
výsledkovej listine a obsadili 7. miesto.

  
A ešte pár slov ku aktuálnej situácii v našej škole. Po našej dedine sa šíria všelijaké reèi a 

klebety, niektoré pravdivé ale i nepravdivé informácie. Chcel by som ich uvies� na pravú mieru. 
Problematikou našej školy sme sa zaoberali na 4. zasadnutí obecného zastupite¾sva, kde sme sa 
jednoznaène zhodli, že školu v Podkoniciach chceme zachova�. Nový školský rok otvárame a 
školu zachovávame v takej istej podobe a prevádzke ako doteraz. Práve v týchto dòoch obec 
ako zriaïovate¾ školy pripravuje výberové konanie na miesto riadite¾a školy alebo prípadne na 
uèite¾a prvého stupòa, pretože doterajšia riadite¾ka Mgr. Vladimíra Turèanová odchádza z našej 
školy. Pevne verím, že sa nám v spolupráci s Radou školy podarí vybra� dobrého pedagóga èi 
riadite¾a, ktorý bude na prospech našich žiakov a ich rodièov a tým aj celej našej obce.

Michal Kukuèka
starosta obce

www.podkonice.sk
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2) UZNESENIE ÈÍSLO 26
     ZO 6. ZASADNUTIA OZ V PODKONICIACH , KONANÉHO DÒA 1. JÚNA 2011

OBECNÉ ZASTUPITE¼STVO:

Vzalo na vedomie:
1. Kontrolu predchádzajúceho uznesenia
2. žiados� p. Marty Šípkovej o odkúpenie obecného pozemku (Bujaèia) 
    a doporuèilo starostovi obce preskúma� majetkové pomery na danej parcele 
3. informáciu o výpovedi riadite¾ky ZŠ s MŠ Podkonice

Schválilo:
1. plán èinnosti hlavného kontrolóra obce na 2.polrok 2011

2. závereèný úèet Pálenice Bukovina s.r.o. za rok 2010

3. zámer odpreda� pozemok è.p. 722 v k.ú. Podkonice o výmere 156 m2, 
    ktorý je zapísaný na LV 431     

4. pracovný kalendár OZ na II. polrok 2011 na deò 11.8., 13.10.,15.12.2011

5. ponechanie platu starostu vo výške schválenej na zaèiatku roku 2011

Ing. Michal Kukuèka
starosta obce

pomer
hlasov:

V Podkoniciach, 10.6.2011
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1) UZNESENIE ÈÍSLO 25 Z MIMORIADNEHO ZASADNUTIA OZ V PODKONICIACH ,   
    KONANÉHO DÒA 25. MÁJA 2011

OBECNÉ ZASTUPITE¼STVO:

Schválilo

Vystúpenie obce Podkonice  zo Združenia obcí SEZA, so sídlom Mestský úrad Sliaè,

ul. Letecká è. 1, 962 31  Sliaè. 

Doporuèilo

Starostovi obce požiada� o vykonanie majetkového vysporiadania spojeného s ukonèením 

èlenstva v Združení obcí SEZA, so sídlom Mestský úrad Sliaè, ul. Letecká è. 1, 962 31  Sliaè.  

Ing. Michal Kukuèka
starosta obce

pomer
hlasov:

5:0:0

V Podkoniciach, 25.5.2011
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SPOLOCENSKÁ KRONIKA

70. rokov

Štefan Èeman (è.d. 120)
   Peter Poliak (è.d. 44)
      František Slobodník (è.d. 278)

60. rokov

Róbert Kostúr (è.d. 213)

OPUSTILI NÁS Jozef Kostúr (è.d. 303) - 73 rokov

VÁŽENÍ SPOLUOBÈANIA,

opä� sa vám prihovárame formou Spravodaja, aby sme vás informovali o aktivitách DHZ v 
uplynulom období.

V jarnom období boli naše aktivity upriamené najmä na prípravu na sú�až, avšak nechýbali ani 
tradièné aktivity ako ve¾konoèné nesenie baldachýnu na Bielu sobotu - obrad Vzkriesenia a 
samozrejme stavanie Mája, ktorý bohužia¾ tento rok nedokázal odola� nepriazni poèasia. 

Ïalšou aktivitou bolo plnenie pomocných úloh pri realizácii folklórnych slávností v našej obci. 
Samozrejme najväèšou udalos�ou týkajúcou sa DHZ bola už spomenutá Okresná sú�až DHZ, 

ktorá sa tento rok konala v našej obci. K tejto udalosti samozrejme smerovala väèšina aktivít. Èo sa 
týka organizaènej stránky, za spokojnosti všetkých zúèastnených možno považova� túto akciu za 
ve¾mi vydarenú. Zo športovej stránky možno spomenú�, že sú�aže sa zúèastnilo 40 družstiev, z 
ktorých v kategórii mužov sú�ažilo 23. V tejto konkurencii sme sa dokázali umiestni� na ve¾mi 
peknom 7. mieste, prièom sa nám opä� podarilo zlepši� èas dosiahnutý v oboch hodnotených 
disciplínach.

Takáto akcia sa nezaobíde bez všeobecnej podpory a preto ve¾ká vïaka patrí všetkým, ktorí 
umožnili konanie sú�aže. Najväèšiu vïaku za spoluprácu chceme aj touto cestou vyjadri� 
Obecnému úradu Podkonice a ïalej sponzorom ktorými boli: Po¾nohospodárske družstvo v 
Podkoniciach, Súkromná farma B&B s.r.o. Podkonice, Družstvo chovate¾ov oviec Podkonice, 
NERA Slovakia s.r.o., Hostinec 
na Hrbe, DJ Shuffle, taktiež patrí 
vïaka za poskytnutie priestorov 
a ústretový prístup FK Tatran 
Podkonice a Petrovi Houžvovi 
(Bufet na ihrisku). Samozrejme 
sa chceme poïakova� aj vám 
všetkým, ktorí ste nás podporili, 
èi už priamo pomocou pri 
organizovaní, alebo aspoò 
svojou úèas�ou na tomto 
podujatí. 

Juraj Kostúr a kolektív DHZ   

DOBROVOLNÝ HASICSKÝ ZBOR
,
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KULTÚRA

TONKOVIÈOVE FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI

Dòa 22. mája 2011 sa uskutoènil už tretí roèník Tonkovièových folklórnych slávností, ktoré 
organizovala Obec Podkonice v spolupráci s miestnou folklórnou skupinou Vysoká pod vedením p. 
Jozefa Kostúra.

Poèasie nám prialo, èo spolu s úèinkujúcimi folkloristami prispelo k príjemnej atmosfére 
nede¾ného popoludnia. A tak sme si mohli pozrie� vystúpenia: detského folklórneho súboru 
MATIÈIARIK z Banskej Bystrice; našej folklórnej skupiny VYSOKÁ; fujaristov z Podpo¾ania; 
folklórnej skupiny ÈIERTAŠ z Nemeckej; vystúpenie gajdošov; folklórnej skupiny KÝÈERA z 
Èierneho Balogu; fujaristu a speváka Vlada HOMOLU a na záver sa predstavil folklórny súbor 
URPÍN z Banskej Bystrice.

Nechýbalo obèerstvenie, dobrý guláš a veèer príjemná muzika. Vïaka organizátorom a 
sponzorom sme mohli opä� strávi� èas v duchu ¾udových tradícií, zároveò si zachova� úctu k nášmu 
rodákovi prof. Pavlovi Tonkovièovi a ïalej by� tak súèas�ou folklórneho diania nielen v našom 
regióne ale na celom Slovensku.  

-vt-

Jún 2011

FS Matièiarik

FS Vysoká

FS Vysoká FS Vysoká
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Fujaristi z Podpo¾ania

FS Urpín

FS Urpín

FS Urpín

Foto: Jaroslav Kostúr
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DEÒ MATIEK

Deò Matiek sme oslavovali o týždeò neskôr, 15.5.2011 v Kultúrnom dome v Podkoniciach.
Ïakujeme našim najmenším de�om za pripravený kultúrny program,ktorý nás potešil.

Rodièia detí z MŠ

MATERSKÁ ŠKOLA
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Šéf je ako slepé èrevo. Veène podráždený a úplne zbytoèný. 

Lekárske konzílium: 
“Èo urobíme s pacientom Novákom, budeme ho lieèi�, alebo ho necháme ži�?” 

Otázka: Èo je to maximálna lenivos�?
Odpoveï: Ma� dia¾kové ovládanie na dia¾kové ovládanie.

Èím bol tvoj otec? 
- Maród. 
- Ale èo robil? 
- Kašlal. 
- Ale veï z toho sa nedá ži�. 
- Veï aj zomrel. 

Nikdy nezabúdam tváre, ale vo Vašom prípade rád urobím výnimku...

- Haló! Môžem si u vás poisti� dom telefonicky? 
- Žia¾, to musíte osobne. 
- Tak to radšej zavolám hasièov... 

"Haló! To je spolok na ochranu zvierat?"
"Áno, èo si prajete?"
"Rýchlo sem niekoho pošlite! Vo dvore na strome je poštár a strašne nadáva nášmu psovi!" 

Èo je to absolútna nemožnos�? 
Sèítaný dislektik.

Prvý príznak blbosti je pocit geniality. 

Peniaze boli, budú, ale nie sú.

Do fotoshopu príde matematik a hovorí:
- Chcel by som si z tohto filmu da� spravi� fotky.
- 9x13?
- 117, preèo sa pýtate?

Inštruktor kamikadze hovorí svojím žiakom: 
- Dobre sa pozerajte, lebo vám to ukážem iba raz... 

Smrtka stojí pri dverách bytu a hovorí:
- Dobrý deò, odèítanie ¾udu.

OKIENKO HUMORU

-kj-



20.6.

21.6.

22.6.

23.6.

24.6.

25.6.

26.6.

13. NEDE¼A V OBDOBÍ CEZ ROK

20. 6. 2011 - 26. 6. 2011

18.30 - Sv. Alojza Gonzágu, reho¾níka

+ Anton Vráb (3. výr.)

27.6.

28.6.

29.6.

30.6.

1.7.

2.7.

3.7.

14. NEDE¼A V OBDOBÍ CEZ ROK

27. 6. 2011 - 3. 7. 2011

18.30 - Sv. Ireneja, biskupa a muèeníka

18.30 - Sv. Petra a Pavla, apoštolov

18.30 - Sv. Pavlína z Noly, biskupa

+ rodièia Anna a Ján Melich
a dcéra Berta s manželom

18.30 - NAJSV. SRDCA JEŽIŠOVHO

+ Alžbeta a Cyril Jamrich a syn Cyril

18.30 - féria

+ Ladislav Kostúr

Za všetkých farníkov

9.00
Za všetkých farníkov (pri kaplnke)

7.30 - Návšteva Panny Márie

Na úmysel

+ Etela a František Budaj a rodièia

Na úmysel

7.30 - féria

17.00 - NAJSV. KRISTOVHO TELA A KRVI

Za všetkých farníkov

18.30 - Narodenie sv. Jána Krstite¾a

+ Juliana a Jozef Barla a rodièia

9.00
Za všetkých farníkov

FARSKÉ  OZNAMY
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13. 6. 2011 - 19. 6. 2011

13.6.

14.6.

15.6.

16.6.

17.6.

18.6.

19.6.

18.30 - féria

18.30 - féria

+ Milan Vráb, rodièia a Mária Jamrichová

NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

Poïakovanie a prosba
o Božie požehnanie pre Branislava

7.30 - féria

18.30 - féria

+ Irena a Ján Stanko

18.30 - féria
+ Anna Jozef Gregorèok, 

+z rodiny Ivanièovej a Bobákovej

Poïakovanie za 10 rokov kòazstva

9.00
Za všetkých farníkov

Jozef Kuneš, farár

Spravodaj  ODKONICKÝP

Posolstvo Panny Márie 
Krá¾ovnej pokoja

"Drahé deti! Zatia¾ èo vás pozývam k 
modlitbe za tých, ktorí nespoznali Božiu 
lásku, keby ste sa pozreli do svojich sàdc, 
pochopili by ste, že hovorím o mnohých z 
vás. Otvoreným srdcom sa úprimne 
opýtajte, èi chcete živého Boha alebo ho 
chcete odstráni� a ži� si po svojom. Obzrite 
sa okolo seba, deti moje, a pozrite, kam ide 
svet, ktorý zmýš¾a všetko kona� bez Otca a 
ktorý blúdi v tme pokušenia. Ja vám dávam 
svetlo Pravdy a Ducha Svätého. Pod¾a 
Božieho plánu som s vami, aby som vám 
pomohla, aby vo vašich srdciach zví�azil 
môj Syn, jeho Kríž a Vzkriesenie. Ako matka 
si želám a modlím sa za vašu jednotu s 
mojím Synom a jeho pôsobením. Ja som tu, 
rozhodnite sa!  Ïakujem vám."

(Medžugorie, 2. jún 2011) 
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