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VE¼KONOÈNÉ RÁNO

Kòaz sa prechádzal po meste a uvidel oproti chlapca, ktorý niesol vtáèiu klietku s tromi vtáèikmi, 
trasúcimi sa strachom. Zastavil ho a spýtal sa: „Èo to tam máš, synku?" „Len pár divých vtákov," 
odpovedal. „Èo chceš s nimi robi�?" spýtal sa kòaz. „Zobra� ich domov a hra� sa s nimi," odpovedal. 
„Budem im vytrháva� perie, aby sa pobili. Stavím sa, že sa zabavím." „Ale skôr èi neskôr ich budeš 
ma� dos� a prestane �a to bavi�. Èo urobíš potom?" „Ale, mám aj zopár maèiek," povedalo malé 
chlapèisko, „radi si na nich pochutia." Kòaz na moment stíchol. „Ko¾ko za nich chceš?" „Èo? Na èo 
by vám boli! Sú to len obyèajné vtáky z po¾a. Ani nespievajú a vôbec nie sú pekné!" „Ko¾ko?" 
zopakoval kòaz. Chlapec si ho premeral a povedal: „10 eur!" Kòaz siahol do vrecka a vytiahol desa� 
eurovku. Dal ju chlapcovi do ruky, a ten zmizol rýchlo ako blesk.

Urèite ich nechceš!" „Èo za nich chceš?" opä� sa opýtal. Satan pozrel na Ježiša a zaškeril sa: 
„Každú tvoju slzu a všetku tvoju krv!" Ježiš povedal: „Máš to!" a zaplatil.

Odvtedy je klietka otvorená, už nikto v nej nemusí osta�...

Požehnané prežitie Ve¾konoèných sviatkov vám praje Jozef Kuneš, váš kòaz.

www.podkonice.sk
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Potom položil klietku na zem, otvoril dvierka a klopaním na 
mriežku klietky presvedèil vtáèiky, aby vyleteli. Pustil ich na 
slobodu, pretože mu to ve¾mi pripomínalo jeden príbeh: Raz sa 
rozprával Ježiš s diablom. Satan sa práve vrátil z Rajskej záhrady 
a škodoradostne sa chválil: „Nuž, Pane, práve som nachytal plný 
svet ¾udí. Nastavil som návnadu, vedel som, že neodolajú. Mám 
ich všetkých!" "Èo s nimi budeš robi�," spýtal sa Ježiš. Satan 
odpovedal: "Cha, budem sa zabáva�! Budem ich uèi�, ako sa 
majú nenávidie� a škodi� si, ako sa sobáši� a rozvádza�, nauèím 
ich pi� a fajèi� a preklína�. Nauèím ich ako vynájs� pušky a bomby 
a navzájom sa zabíja�. Už sa teším na tú zábavu!" „A èo urobíš 
potom?" spýtal sa Ježiš. „Zabijem ich!" hrdo sa vypol Satan. 
„Ko¾ko za nich chceš?" spýtal sa Ježiš. „Hádam by si tých ¾udí 
nechcel?! Nie je v nich ani štipka dobra. Keï si ich vezmeš, budú 
tebou opovrhova�. Nap¾ujú na teba, budú �a preklína� a zabijú �a! 
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1) DANE A POPLATKY

Daò z nehnute¾ností a poplatok za komunálny odpad za rok 2012 je možné plati� na obecnom 
úrade v úradných hodinách.

2) VÝSTUP NA PANSKÝ DIEL

PRÍHOVOR STAROSTU OBCE

Apríl 2012

Mikroregión obcí Pod Panským dielom 
organizuje dòa 28.04.2012 

I. roèník výstupu na Panský diel
pre obyvate¾ov obcí mikroregiónu.

Zraz úèastníkov  je na ŠACHTIÈKE  o 10.00 hod. 
Odchod autobusu z Podkoníc bude o 9:00 hod. 
- Poplatky za autobus hradí mikroregión obcí.
- Po ukonèení výstupu možnos� opekania slaninky, špekaèiek a pod. 
- Predpokladané ukonèenie akcie  o 14.00 hod. 
- Návrat domov  zo Šachtièky pristavenými autobusmi, alebo pešo po turistických chodníkoch.

OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE

-jg- a -mk-

MILÍ SPOLUOBÈANIA,

pred pár dòami som sa zúèastnil spolu s asi tridsiatimi ¾uïmi z našej obce zájazdu do Ríma. V 
našich vzájomných rozhovoroch sme sa -  okrem nádherných zážitkov z tejto púte - rozprávali aj na 
tému zdokumentovania a uchovania spomienok na fotografiách. V dnešnej modernej dobe už 
málokto vyrába papierové fotky, uchovávame ich len v poèítaèoch, diskoch, USB k¾úèoch, atï, 
odkia¾ sa èasom, èi omylom, nenávratne stratia. Lenže -  paradoxne -  nevyužívame možnos�, 
ktorú nám technika poskytuje, aby sme sa o svoje fotky podelili s inými ¾uïmi. To je tiež prípad našej 
obecnej internetovej stránky. V prvých mesiacoch tohto roku sme v našej obci mali množstvo 
vydarených podujatí a ve¾mi radi by sme našu stránku obohatili o fotky a momentky z nich, lenže k 
tomu potrebujeme vašu pomoc a spoluprácu.  Chcem teda požiada� všetkých, ktorí majú fotografie 
z našich podujatí a súhlasia s ich uverejnením na našej stránke, aby ich poskytli buï priamo 
správcovi stránky Jaroslavovi Kostúrovi ml. alebo obecnému úradu. Stanete sa tak spolutvorcami 
našej webovej stránky, podelíte sa o zážitky s jej návštevníkmi a hlavne uchováte spomienky aj pre 
ostatných ¾udí.

Sme na prahu ve¾konoèných sviatkov, ktoré nám pripomínajú, èo všetko bol ochotný Boh 
obetova� a urobi� pre  dobro èloveka. Prajem nám všetkým, aby sme aj my našli ochotu urobi� nieèo 
pre dobro svojich blížnych. 

Michal Kukuèka
starosta obce
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2%

SPOLOK PODKONICAN

SPOLOK PODKONIÈAN

Spolok v minulom roku využil financie na podporu niektorých aktivít nasledovne: 
- dobudovanie kulturistického klubu
- èinnos� volejbalového oddielu, úpravu ihriska, prácu s mládežou, usporiadanie 

Štefanského turnaja
- èinnos� folklórneho súboru, podpora úèasti na festivaloch
- Stolný tenis, kde tak isto pracujú s mladými talentami a reprezentujú obec v sú�ažiach
- Obecnej knižnici 
- Základnej škole na športové podujatia, športové hry a turnaj stolného tenisu

Príjmy: 1500,00 € úèelová dotácia od obecného úradu
1192,22 € 2% z daní

Výdavky: 68,33 € bankové poplatky
53,80 € notárske poplatky

116,36 € obecná knižnica
185,52 €  antuka - ihrisko
300,00 €  dar pre postihnuté deti
240,00 €  základná škola - športové podujatia

41,00 € réžia (poštovné, drobné nákupy tlaèív, cestovné výdavky)
57,59 € príspevok na Mikulášske darèeky

214,81 € volejbalový oddiel na èinnos� a údržbu areálu
914,81 € stolnotenisový oddiel
300,00 €  folklórny súbor Vysoká
200,00 € Klub kondiènej kulturistiky
163,13 € režijné náklady (bankové a notárske poplatky, cestovné, tlaèivá, 

poštovné)

Katarína Bobáková

Názov: Spolok Podkonièan
Adresa: Podkonice 178,  976 41
IÈO: 37957601
Právna forma: Združenie
Èíslo úètu: 2621783174/1100

Tatra banka a.s.

Spolok Podkonièan -  Jediný spôsob 
ako navráti� vaše peniaze naspä� k vám!
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VÝZNAM PUTOVANIA A NAŠA PÚ� DO RÍMA

„Hor sa, vystúpme na vrch Pánov“ - týmito slovami sa prorok Izaiáš obracia na národy a pozýva 
ich k návratu, ako na ve¾kolepej púti do Božieho chrámu, aby ich Pán pouèil o svojich cestách, a tak 
mohli kráèa� jeho chodníkmi (Iz. 2, 2-5). Pú�,  zároveò ako aj jeden z dôležitých a charakteristických 
znakov každého Jubilea, nám pripomína stav èloveka, ktorého existencia sa utvára ako cesta: od 
narodenia až po smr�, každý èlovek je homo viator. Aj Ježiš, spolu s Máriou a Jozefom, sa stali 
pútnikmi do svätého mesta Jeruzalema a Cirkev bez prestania pokraèuje v duchovnej skúsenosti 
putovania a obohacuje ju o nové a originálne významy: „Rím - mesto sv. Petra a Pavla, Svätá zem 
alebo staré i nové svätyne zasvätené Panne Márii a svätým - to sú ciele mnohých veriacich, ktorí si 
takto udržujú a živia svoju vieru. Anglický spisovate¾ G.K. Chesterton vo svojom románe 
Dobrodružstvá živého èloveka vyslovil výrok: „Stal som sa pútnikom, aby som už nebol 
vyhnancom.“ Èi si to už uvedomujeme, alebo nie, èlovek prichádza od Boha a jeho život má zmysel 
iba vtedy, keï sa interpretuje a realizuje ako cesta návratu do Otcovho domu. A pútnictvo chce by� 
znakom a pripomienkou práve tohto aspektu. 

A tak sme sa ocitli vo „veènom meste“ rozloženom na siedmych pahorkoch, na mieste 
muèeníckej smrti apoštolov Petra a Pavla, na mieste chrámov zasvätených Panne Márii a ïalším 
svätým, na mieste katakomb a dôležitých pamätníkov kres�anského Ríma. 

To všetko je Rím, v ktorom sa nachádza najmenší štát sveta Vatikán - zvrchované teritórium 
Svätej stolice a pápežské sídlo na rozlohe len 0,44 km2, ktoré sme nemohli vynecha�. Veï kto by 
neprišiel obdivova� Baziliku Sv. Petra s dominantnou Michelangelovou kupolou a pred òou ležiace 
Námestie Sv. Petra navrhnuté významným barokovým architektom Berninim. Naše zážitky boli 
umocnené výh¾adom z kupoly a návštevou Vatikánskych múzeí so známou Michelangelovou 
Sixtínskou kaplnkou. Pomodlili sme sa pri súèasnom hrobe blahoslaveného pápeža Jána Pavla II 
umiestnenom v Bazilike Sv. Petra v Kaplnke sv. Šebastiána hneï ved¾a Michelangelovej Piety, 
obdivovali sme Berniniho baldachýn a Cathedru Petri, dotkli sme sa nohy Sv. Petra na jeho 
bronzovej soche a prezreli sme si podzemné hrobky s hrobom Sv. Petra a ïalších pápežov. Pod¾a 
pradávnej tradície Peter, ktorý prišiel do Ríma, aby založil Cirkev v srdci impéria, tu zahynul 
muèeníckou smr�ou. Nad jeho hrobom sa dnes týèi stavba baziliky a práve jej ohniskový bod, 
hlavný oltár pod baldachýnom, bol postavený nad jeho hrobom. 

Naše kroky viedli aj do ïalších troch patriarchálnych bazilík: Sv. Jána v Lateráne, Panny Márie 
Väèšej (Santa Maria Maggiore) a Sv. Pavla za Hradbami. Nevynechali sme ani Baziliku Sv.  .....

PODUJATIA

Námestie Sv. PetraBazilika Sv. Petra



Spravodaj  ODKONICKÝPApríl 20125

Saleziánsky inštitút T.Gerini, kde sme boli ubytovaní

PODUJATIA

Kríža v Jeruzaleme s relikviami prieèneho ramena Kristovho kríža, klincom a tàòami z Jeho 
koruny, replikou Turínskeho plátna a to všetko vïaka Sv. Helene - matke cisára Konštantína, ktorá 
tieto relikvie našla v Jeruzaleme poèas návštevy Svätej zeme. Mali sme možnos� pomodli� sa aj na 
Svätých schodoch, po ktorých kráèal P. Ježiš k Pilátovi. Pre nás Slovanov bola významným 
miestom návšteva Baziliky Sv. Klementa - miesto posledného odpoèinku Sv. Cyrila, ktorého 
životná pú� skonèila v Ríme po tom, ako spolu s Metodom prišli z Ve¾kej Moravy do Ríma, kde 
získali schválenie staroslovienèiny - ako štvrtého liturgického jazyka v Bazilike Santa Maria 
Maggiore, kde bola slávená prvá omša v jazyku našich predkov. Okrem toho priniesli so sebou 
pozostatky Sv. Klementa, ktoré našli ako misionári u Chazarov na území dnešnej Ukrajiny. 
Zaujímavos�ou bola Bazilika sv. Praxedy, ktorá zbierala kosti a krv muèeníkov, aby mohli by� po 
smrti uctievaní. Vo ved¾ajšom kláštore boli údajne ubytovaní aj sv. Cyril a Metod poèas svojho 
pobytu v Ríme v rokoch 867 až 869, o èom svedèí aj tabu¾a na vonkajšej stene chrámu. Chrám Sv. 
Praxedy sa nachádza len nieko¾ko metrov od Baziliky S.M. Maggiore. Neïaleko bývalého  
pohanského chrámu Pantheon, ktorý je od roku 609 pápežom Bonifácom IV. premenený na 
kres�anský chrám Panny Márie muèeníkov, sa nachádza Kostol Santa Maria sopra Minerva, v 
ktorom pod hlavným oltárom dominuje sarkofág s pozostatkami sv. Kataríny Sienskej, ktorá sa 
poèas svojho života snažila o navrátenie pápežského sídla z Avignonu spä� do Ríma. 
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SPOLOCENSKÁ KRONIKA

50. rokov

Dušan Hukel (è.d. 133)

65. rokov

Anna Slobodníková (è.d. 81)

90. rokov

Juraj Turèan (è.d. 203)

55. rokov

Mária Ivanièová (è.d. 128)
   Soòa Barlová (è.d. 329)

98. rokov

Júlia Rapèanová (è.d. 105)

PODUJATIA

Pred Lateránskou bazilikouSv. omša v Írskom kolégiu

Stopy antickej histórie a kultúry sme si pripomenuli návštevou Kolosea, Palatína, Fóra 
Romana, Trajánovho fóra a Kapitolu. Prešli sme popri Oltári vlasti - pamätníku Viktora Emanuela II. 
na Benátskom námestí a dostali sme sa až na Piazza Navona - najslávnejšie námestie 
barokového Ríma so známou Berniniho Fontánou Štyroch Riek. Nevynechali sme ani Španielske 
námestie a známu Fontánu di Trevi. Nemenej zaujímavé boli Katakomby sv. Kalixta, ktoré sú 
najstarším kres�anským cintorínom v Ríme rozprestierajúce sa na štyroch podzemných úrovniach. 

Veríme, že táto pú� konaná v dòoch 20. - 24. marca 2012 prispela k nášmu duchovnému 
obohateniu a poznaniu návštevou ve¾kolepých kres�anských pamiatok. Zároveò sme mali 
možnos� nazrie� aj do dávnej histórie a vidie� pozostatky antickej kultúry v meste, ktoré bolo po 
stároèia centrom západných civilizácií a právom mu patrí názov la Cità Eterna - Veèné mesto!

V mene svojom, aj v mene zúèastnených pútnikov sa chcem poïakova� za duchovný sprievod 
nášmu pánovi farárovi Jozefovi Kunešovi, ktorý nám okrem eucharistického pokrmu pri 
každodenných sv. omšiach rozdával aj pokrm poznania v podobe hodnotných informácií o 
navštívených pamiatkach a miestach a zároveò sa o nás staral poèas celého pobytu.  

Vïaka Bohu za túto pú� !
Vladimíra Turèanová
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Pán Novák vidí suseda, ktorý sa vracia z ve¾konoènej šibaèky, ako stojí pri dverách svojho bytu 
a tichuèko na ne škrabká.
- Pán sused, èo to robíte? - spytuje sa ho pán Novák.
- Pst! Žena si bude myslie�, že je to náš pes a pustí ma dnu... 

V ZOO stojí pri klietke s vlkom èlovek opitý na mol a hádže do neho všetko, èo má po ruke.
Strážnik ZOO príde k nemu a pýta sa ho:
- Pane, èo to robíte? Èo vám ten vlk urobil?
- Mne? Mne niè, ale táto hnusoba zožrala Karkulku.

Muž mal už po krk stáleho komandovania od manželky, tak zašiel k psychológovi, aby mu 
pomohol. Ten mu poradil, ako si budova� sebavedomie a dal mu knihu o asertivite. Chlap ju v 
autobuse cestou domov celú preèítal.
Príde domov, vrazí do dverí, pristúpi k manželke, ukáže na òu prstom a hovorí: 
- Odteraz, chcem, aby si vedela, že JA som pán v tomto dome a MOJE slovo je zákon! Chcem, 
aby si mi teraz pripravila dobré jedlo a keï ho zjem, oèakávam dezert. Po veèeri mi pripravíš 
kúpe¾, aby som si mohol oddýchnu�. A po kúpeli, hádaj, kto ma obleèie a uèeše?
- Asi niekto z pohrebného ústavu - odvetí mu žena.

Hovorí žena: "Drahý, dnes mi traja muži uvolnili miesto v autobuse."
Muž sa zaksichtí a povie: "A zmestila si sa?"

- Pamätáš, aký bol strašný mráz v ten deò, keï si ma požiadal o ruku?
- Pochopite¾ne, ešte dnes sa trasiem, keï si na to spomeniem!

- Èau Tomáš! Ako dopadlo rande s Janou?
- Tak na polovicu.
- Ako to?
- Ja som prišiel, ona nie...

- Poèula si, že Klára má veno dva milióny?
- To nie je veno, ale bolestné pre ženícha.

Muž vraví žene: "Idem do krèmy. Obleè si kabát!"
Žena na to: "Znamená to, že ma berieš so sebou?"
- "Nie, vypínam kúrenie!" odvetí muž.

"Nazdar! Poèul som, že si sa oženil. Preèo?" 
"Áno. Nechutila mi strava v našej závodnej jedálni." 
"A pomohlo?" 
"Áno, teraz už mi v závodnej jedálni chutí."

Každý ženatý muž by mal zabudnú� na chyby, ktorých sa dopustil.
Nie je potrebné, aby si tie isté veci pamätali dvaja ¾udia.

Aby bola žena s mužom š�astná, musí ho absolútne chápa� a trochu ¾úbi�.
Aby bol muž š�astný so ženou, musí ju ve¾mi ¾úbi� a nesnaži� sa ju pochopi�.

Manželka volá k obedu manžela vegetariána: - Drahý, poï obedova�, lebo ti to zvädne! 

OKIENKO HUMORU

-kj-
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SALAŠNÍCTVO V PODKONICIACH V OBDOBÍ PO II. SVETOVEJ VOJNE AŽ PO SÚÈASNOS�

Zimné obdobie sa skonèilo a už sa nám hlási jar. S príchodom jari zaèína ožíva� príroda, 
poèúvame nádherné spevy a zvuky už priletených operencov. Zmizol posledný sneh a južné svahy 
našich lúk a pasienkov sa pomaly, ale isto menia a obliekajú do zeleného šatu. 

24. apríla má meniny Juraj a to je termín, kedy gazdovia oviec už netrpezlivo èakali na deò, kedy 
sa ovce budú vyháòa� na pašu, èiže, kedy bude „miešaèka“. Salašnícky výbor v zastúpení 
salašníka spolu s baèom vèas informovali všetkých chovate¾ov oviec, kedy bude miešaèka.

Zaèiatkom druhej polovice minulého storoèia boli v našej obci dva salaše - Hornický a Dolnický. 
Vzh¾adom k tomu, že v spomínanom období bolo u nás viac ako 15 baèov, poèítal sa ešte tretí 
salaš. Jednalo sa o tie ovce, ktoré si naši baèovia zajímali so sebou tam, kde baèovali. Naši 
vychýrení a známi baèovia mali chytené salašnícke rajóny: Horehron až po Telgárt, Horný a Dolný 
Liptov, Sásová, Zolná, Mièiná a celá Hontianska a Tekovská oblas�. Vážení èitatelia, iste vás bude 
zaujíma� aj tento údaj, ktorý hovorí, že jeden z našich známych baèov bol na salaši až za hranicami 
nášho Slovenska. 

Vyháòanie oviec, už spomínaná „miešaèka,“ bola prvým významným dòom salašníckeho roka. 
Minimálne deò pred òou salašnícky personál postavil za spoluúèasti niektorých gazdov kolibu na 
vopred urèenom mieste. Koliba sa postavila tak, aby bola ku nej dobrá prístupová cesta, ¾ahko 
dostupná pitná voda a tiež bolo zoh¾adnené, komu sa budú lúky košarova�. Samotná koliba bola 
vždy postavená tak, aby vchod do koliby bol orientovaný na južnú stranu alebo mierne na 
juhozápad.

Salašnícky personál na èele s baèom v deò vyháòania oviec na pašu prišli skoro ráno do domu 
salašníka. Ten ich pohostil a boli dohodnuté posledné pokyny pre hladký priebeh zajímania oviec 
do salaša. Samotné preberanie oviec od prvého ku poslednému gazdovi prebiehalo nasledovne: 
baèa aj salašník mali každý svoju knižku, kde uviedli meno chovate¾a, poèet oviec a tiež si nakreslili 
ku týmto údajom znak na ušiach ovci. Znaky boli rôzne a každý gazda mal iný. Jeden z valachov 
mal so sebou ve¾ký ruksak, do ktorého odkladal od každého gazdu tzv. „vyhnatô.“ Jednalo sa o 
údené mäso, slaninu, múku a pod. Niektorí gazdovia dali aj pálenku. Tieto potraviny sa potom 
uskladnili v kolibe a boli urèené pre personál salaša. Keï ovce boli už sústredené v košiari, prišlo ku 
prvému sèítaniu oviec. Poèet sèítaných oviec musel by� rovnaký ako bol v knižkách baèu a 
salašníka. Prvý deò na salaši bolo ve¾mi rušno a ve¾a roboty. Uloženie „rediky“ - sudy, zberáky, 
šatle, gelety, varechy, èrpáky, osadenie „podišiara“, zahradenie košiarov a pod., založil sa oheò, 
naštiepalo sa drevo a nastal pravidelný salašnícky režim. Každý èlen personálu vedel, èo má robi�. 
Dojilo sa v tom období na tri razy. Vstávalo sa ráno o pol štvrtej a spa� sa išlo veèer ve¾mi neskoro, 
lebo veèer boli všetci spolu a odtláèali sa oštiepky. Baèa na salaši zodpovedal za všetko, 
usmeròoval, rozkazoval a hlavne dozeral na prácu celého personálu. Každý baèa na salaši mal 
vysokú autoritu a vzbudzoval ve¾ký rešpekt personálu. 

Iste vás bude, vážení èitatelia, zaujíma� zloženie personálu „hornického“ salaša v 
Podkoniciach z roku 1953:

Miesto salaša - Na Závlèí
Baèa - Ján Kostúr (Kubo) od Hybkov
Valasi - Ondrej Homola (Priechod), Ján Fajèík (Priechod)
Pouvalach - Marian Patráš (od Mäsiarou)
Holelník - Ladislav Slobodník (Futus)

Poèet oviec - Dojky cca 450 ks a Jarky cca 270 ks.

KULTÚRA
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K významným dòom v priebehu salašníckeho obdobia v roku patria nepochybne Turíce a 
potom dni oslávencov Jána, Ladislava, Petra a Pavla. Ïalej je to urèite aj letná strihaèka oviec. V 
minulosti, keï sa ovce strihali ruène, to bol pre všetkých zúèastnených nádherný zážitok. Jednotliví 
gazdovia si strihali ovce aj s manželkami a svojimi staršími de�mi. Navaril sa guláš, vypilo sa nieèo, 
ženy napiekli koláèov a na záver sa pri heligónke aj zaspievalo.

Usporiadanie salašov v našej obci na Hornický a Dolnický fungovalo až do obdobia, kým bolo 
založené JRD. V tom období si niektorí naši gazdovia so súhlasom vedenia dávali ovce na 
družstevný salaš v obci a našlo sa tiež ve¾a gazdov, ktorí mali ovce na salašoch mimo našej obce. 
Salašnícka sezóna bola každým rokom ukonèená na Mitra. Urobil sa „výrad,“ bol vypoèítaný 
hospodársky výsledok. Ovce po Mitre ostali ešte pohromade na „mraznici“ a pásli sa do neskorej 
jesene, až kým nenapadol prvý sneh. Potom sa „rozrazili“ a boli dohnané domov ku jednotlivým 
gazdom. 

V roku 1986 JRD v Podkoniciach ukonèilo chov oviec. Družstevné ovce, kolibu, košiare a 
ostatné salašnícke potreby prevzalo JRD v Selciach. Chovatelia oviec v obci okamžite zareagovali 
na vzniknutú situáciu, bol zvolaný organizaèný výbor na èele s Jozefom Turèanom (Valacheje), 
bola navrhnutá alternatíva o založení Súkromného salaša v Podkoniciach. Predloženú písomnú 
požiadavku vedenie JRD Ví�azný Február Selce predbežne schválilo a zároveò predložilo termín 
stretnutia. Na tomto stretnutí boli prítomní - za JRD Selce: predseda Ing. Igor Drobèo a 
podpredseda Ing. Ján Bonta. Za chovate¾ov boli prítomní: Jozef Turèan (vedúci delegácie), Ondrej 
Slobodník, Juraj Turèan, Milan Randa, Ján Fodor a Ladislav Slobodník. Rokovalo sa v napätej 
situácii a pomerne dlho. Po vyèerpávajúcej výmene názorov sa obidve strany dohodli a bol udelený 
súhlas na založenie Súkromného salaša v Podkoniciach. Následne bol zvolený salašnícky výbor, 
ktorý viedol Jozef Turèan. Na prvej èlenskej schôdzi salašník informoval chovate¾ov oviec o tom, èo 
je všetko potrebné urobi� pre chod salaša. Nemali sme prakticky niè, zaèínali sme od nuly. Bolo 
potrebné vyrobi� kolibu, ktorej zhotovením boli poverení ¼ubomír Flaška, Ján Fodor a Ladislav 
Slobodník. Na výrobe podkolibiek pracovala partia pod vedením Milana Randu st. Košiare a 
honelnicu so strungárkou zhotovila partia Jozefa Polónyho. Všetky maliarske práce uskutoènil 
kvalitne a zodpovedne Martin Vráb, ktorý dodal aj všetku potrebnú farbu. Zámoènícke potreby pre 
salaš t.j. pánty, zápery a ostatný spojovací materiál vyrobil a zabezpeèil Stanislav Gregor za úèinnej 

KULTÚRA

Apríl 1987 - Nová koliba 
na dvore salašníka Jozefa Turèana (na snímke)

spolupráce s Jozefom Kostúrom 
(Mrvenièkom). S úctou si na 
obidvoch spomíname, tak ako aj 
na ostatných, ktorí už nie sú 
medzi nami. V období prvého 
štvr�roka 1987 nebolo jediného 
gazdu, ktorý by nebol poverený 
urèenou úlohou. Na všetku 
prácu dohliadal salašník Jozef 
Turèan. Žia¾, už nie je medzi 
nami a treba o òom poveda�, že 
má najväèšie zásluhy na vzniku 
salaša v apríli 1987. Bol 
vynikajúcim organizátorom, re-
zonovala v òom zodpovednos�, 
kvalita a presnos�. Na èlenskej 
schôdzi dòa 20.apríla 1987 nám 
oznámil, že je všetko hotové a 
salaš môže zaèa� fungova�. 
Ïalej informoval o tom, kedy  ....

Apríl 20129
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Máj 1987 - Areál salaša na "Fúskovej"

Jún 1987 - Dojenie oviec na Fúskovej
Z¾ava: Ján Stacho (valach), Juraj Vráb
Bacúr (èasto chodil pomáha�), Zdeno
Kòažko (valach) a Jozef Polóny (baèa)

KULTÚRA

bude miešaèka, kde bude umiestnený salaš, o poète oviec, o personále salaša pod. Salašnícky 
personál sa skladal: baèa - Jožko Polóny, valasi - Zdeno Kòažko a Ján Stacho, salašník - Jozef 
Turèan.  Salašníkovi boli pri tvorbe salaša ve¾mi nápomocní najmä títo gazdovia: bratia Turèanovci 
(najmä nebohý Ján), František Oèenáš (od Mièudov), Juraj Vráb, Pavol Meško, Ján Fodor, Ivan 
Kostúr, Ondrej Nemèok, Ondrej Slobodník, Zdeno Kòažko, Milan Randa, Martin Vráb (kostolník), 
Ján Gregorèok, Ondrej Krajèi, Peter Flaška, Jaroslav Turèan a mnohí ïalší.

Ve¾ký kus práce pri tvorbe salaša odviedol nepochybne uznávaný baèa Jozef Kostúr, ktorý žia¾ už 
nie je medzi nami. Jeho rady a skúsenosti boli ve¾mi potrebné a užitoèné. V roku 1992 bol na tomto 
salaši baèom. Bolo to v roku, keï bol salašníkom Ladislav Slobodník. Baèa Jozef Kostúr vtedy 
odovzdal ve¾mi pekný „výrad“ na jednu ovcu : 16,20 kg syra.

Súkromný salaš chovate¾ov oviec fungoval takto až do roku 1995. Vystriedali sa štyria salašníci 
v tomto poradí: Jozef Turèan, Ondrej Slobodník, Juraj Turèan a Ladislav Slobodník. V roku 1995 
prebral úlohu salašníka Milan Kostúr, ktorý vykonáva túto funkciu nepretržite už 17 rokov. Táto 
funkcia je ve¾mi nároèná a Milan Kostúr ju zvláda ve¾mi dobre aj za pomoci ïalších èlenov výboru, 
najmä Antona Budzela, Jozefa Polónyho a ostatných. Ve¾mi si ceníme, že za  úèinkovania Milana 
Kostúra ako salašníka, nemal zmeneného baèu a už spomínaných 17 rokov mu robí baèu Miško 
Èief zo Šajby, ktorý vyrába vynikajúce výrobky a má najkvalitnejšiu žinèicu. 
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LYŽOVANIE - VEREJNÉ PRETEKY V OBROVSKOM SLALOME

Dòa 11.marca 2012 v lyžiarskom stredisku Pleše usporiadal lyžiarsky oddiel Telovýchovnej 
jednoty Tatran Podkonice Verejné preteky v obrovskom slalome vo všetkých vekových 
kategóriách. Dåžka trate 1.357 m, 26 bránok, výškové prevýšenie 223 m. Pretekov sa zúèastnilo 45 
pretekárov.

Výsledková listina:

Deti do 12 rokov:
1. Marek Styk
2. Timea Barlová
3. Oliver Slobodník

Deti od 12 – 17 rokov:
1. Erik Styk
2. Beny Lachman
3. Patrik Turèan

Ženy do 35 rokov:
1. Beáta Slobodníková
2. Janeta Barlová
3. Kamila Budze¾ová

Ženy nad 35 rokov:
1. Andrea Turèanová
2. Alena Bobáková
 
Muži do 35 rokov:
1. Martin Bobák

Muži od 35 – 50 rokov:
1. Tomáš Kme�
2. ¼ubomír Bobák
3. Ján Kupec

Muži nad 50 rokov:
1. Ivan Oèenáš
2. Igor Bobák
3. Peter Vráb

ŠPORT

KULTÚRA

Na záver by som rád sumarizoval zoznam podkonických baèov a valachov:

Baèovia:
Ján Slobodník (Futus)
Strapáòovci: - Ján Kostúr (Matara) a synovia Ondriak a Emil

- Palo Kostúr (Kubo) a synovia Ján a Tomáš
- Ïuro Kostúr (Furo) a synovia Palo (Brzula), Štefan a Jozef
- Martin Kostúr (Brèa) a syn Martin

Palo Vráb ( a synovia Ján, Palo a Matúš), Martin Vráb, Ondrej Barla, Juraj Barla, Juraj Vráb (a 
syn Juraj), Dušan Nemèok, Ján Chaban od Kerestúrov (a syn Ján), Zdeno Kòažko a Jozef Polóny.

Valasi:
Viliam Flaška, Július Stanko, Štefan Slobodník, Vlado Vráb, Ondrej Kme�, Martin Filip, Svrèina, 

Alexander Turèan od Kristusov, Ján Ivaniè (Purdík), Fero Oèenáš (od Mièudov).

Zaželajme spoloène súèasnému vedeniu salaša, nech sa im naïalej darí, aby salaš v obci 
fungoval po ïalšie roky a aby bol zachovaný odkaz našich predkov: „Dedièstvo našich otcov 
zachovaj nám Pane!“

Ladislav Slobodník

Apríl 201211



16.4.

17.4.

18.4.

19.4.

20.4.

21.4.

22.4.

3. VE¼KONOÈNÁ NEDE¼A

16. 4. 2012 - 22. 4. 2012

18.30 - féria

+ Nelka a Juraj Ondriáš

23.4.

24.4.

25.4.

26.4.

27.4.

28.4.

29.4.

4. VE¼KONOÈNÁ NEDE¼A

23. 4. 2012 - 29. 4. 2012

18.30 - féria

18.30 - Sv. Mareka, evanjelistu

18.30 - féria

+ rod. Mária a Jozef Homola,
dcéry a synovia

18.30 - féria

18.30 - féria

+ rodièia Randovci a syn Ivan

Poïakovanie za Božie požehnanie
pre rodinu Turèanovú

7.30 - féria

+ rodièia Vilma a Ondrej Kme�,
deti a st. rodièia

+ Anna a Jozef Gregorèok

7.30 - Sv. Anzelma, biskupa

18.30 - féria

+ st. rodièia Júlia a Ján Kostúr a deti

18.30 - féria

+ st. rodièia Mária a Ján Oèenáš a deti

9.00
Za všetkých farníkov

FARSKÉ  OZNAMY

9. 4. 2012 - 15. 4. 2012

9.4.

10.4.

11.4.

12.4.

13.4.

14.4.

15.4.

18.30 - féria

18.30 - féria

+ rodièia Irena a Ján Barla

2. VE¼KONOÈNÁ NEDE¼A

Poïakovanie a prosba o požehnanie
pútnikov z Ríma 

7.30 - féria

18.30 - féria

+ Jozefína Flašková a syn Ján

18.30 - féria

+ z rodiny Ivanièovej

+ Emília a Ján Barla a st, rodièia

9.00
Za všetkých farníkov

Jozef Kuneš, farár

30.4.

1.5.

2.5.

3.5.

4.5.

5.5.

6.5.

5. VE¼KONOÈNÁ NEDE¼A

30. 4. 2012 - 6. 5. 2012

18.30 - féria

18.30 - Sv. Atanáza, biskupa

18.30 - féria

+ rodièia Anna a Alexander,
deti a starí rodièia

18.30 - Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov

+ Anna a Andrej Gregorèok

+ Drahoslav Valent

9.00
Za všetkých farníkov

7.30 - féria

+ st. rodièia Anna a Jozef Oèenáš,
Anna a Juraj Ivaniè a deti

+ Emília a Mária
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9.00
Za všetkých farníkov

Na úmysel 
+ Ján Fodor, rodièia a + z rod. Krivaèkovej

+ Ema a Martin Slobodník a deti

EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA - Každý štvrtok po sv. omši

9.00 - VE¼KONOÈNÝ PONDELOK
Za spoloèenstvo

modliace sa u p. Chabanovej

12
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