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MILÍ SPOLUOBÈANIA,

 existuje také slovo, kratuèké, milé, láskavé. Slovo, ktoré sa každé bato¾a nauèí vyslovi� ako 
prvé. Je ospievané v poézii, zhmotnené v umení a navždy zachované v každom srdci - mama.  

Mama - to je láska sama, prevtelená do ženy, je to láska, ktorá nás sprevádza celým životom. Je 
nevýslovne trpezlivá, chápavá, milá a obetavá. Mama je jediná, ktorá pri svojom die�ati stojí keï 
zablúdi, jediná ktorá verí, keï ho všetci odsudzujú a jediná, ktorá miluje, keï všetci nenávidia. 
Pritom sama je zranite¾ná, citlivá a èasto unavená. Cez svoje materstvo  sa stáva silnou, odolnou a 
nevyèerpate¾nou. Mama vždy vidí, keï sme unavení alebo smutní. Chápe, že potrebujeme pomoc 
a hneï zbadá, že nás nieèo znepokojuje. Vidí aj to, o èom by sme chceli hovori�. Ale najkrajšie je, že 
vždy v nás vidí nieèo dobré a má schopnos� donekoneèna nám odpúš�a�.

Milá moja mamina,
keï si si myslela, že sa nepozerám, pospevovala si si pesnièku, ktorú som sa uèil hra� na klavíri 

a dostal som chu� nauèi� sa hra� mnoho iných piesní.
Keï si si myslela, že sa nepozerám, pobozkala si ma na dobrú noc a ja som pochopil ako ve¾mi 

ma máš rada.
Keï si si myslela, že sa nepozerám, modlila si sa a ja som zaèal veri�, že Boh existuje a že sa s 

ním dá vždy hovori�.
Keï si si myslela, že sa nepozerám, videl som ako ti po tvári stekajú slzy a nauèil som sa, že 

niekedy veci nejdú ideálne, ale že plaè robí dobre.
Keï si si myslela, že sa nepozerám, usmiala si sa a vtedy sa mi zachcelo by� milým ako ty.
Keï si si myslela, že sa nepozerám a znepokojovala si sa o mòa, zaèal som sa nad sebou 

zamýš¾a�.
Keï si si myslela, že sa nepozerám, pozeral som sa a chcel som ti prejavi� vïaènos� za všetko, 

èo si urobila, keï si si myslela, že sa nepozerám.

Milé mamky,
prajem vám, aby ste zo svojich detí mali vždy rados�. Ak sa vo vašich oèiach niekedy kvôli nim 

objavia slzy, nech sú to len slzy š�astia. V mene vašich detí vám ïakujem za každé milé slovo, bozk, 
úsmev, povzbudenie, ale aj pokarhanie, lebo aj to treba k životu, aby èlovek nezablúdil. Buïte nám 
zdravé, krásne a milé a buïte s nami ešte dlhé roky.

Ing. Michal Kukuèka, starosta obce

www.podkonice.sk
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1) DANE A POPLATKY

Dovo¾ujeme si vyzva� tých obèanov, ktorí ešte nezaplatili daò z nehnute¾ností a poplatok za 
komunálny odpad na rok 2012, aby tak urobili èo najskôr na obecnom úrade v úradných hodinách.

PRÍHOVOR STAROSTU OBCE

-jg-

SPOLOCENSKÁ KRONIKA

50. rokov

Marta Flašková (è.d. 206)

60. rokov

Milan Kme� (è.d. 297)

65. rokov

Jozefa Barlová (è.d. 362)

55. rokov

Jozef Lipa (è.d. 266)
   Anna Luèenièová (è.d. 145)

75. rokov

Ján Flaška (è.d. 302)
   Milan Randa (è.d. 304)

Patrik 
Leonard Homola (è.d. 341)
Peter Polóny (è.d. 327)

Szkladányi (è.d. 17)NARODENÉ
DETI
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SPOLOK PODKONICAN

SPOLOK PODKONIÈAN

Kvôli nepresnostiam v minulom Spravodaji uvádzame správne informácie o hospodárení 
Spolku Podkonièan za rok 2011. 

Príjmy: 1500,00 eur úèelová dotácia obecný úrad
1192,22 eur príjmy 2% z daní

Výdavky: 163,13 eur režijné náklady, z toho:
                               - 68,33    bankové poplatky
                            - 53,80    notárske poplatky
                            - 41,00    poštovné, tlaèivá,cestovné výdavky

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

57,59 eur príspevok na Mikuláša
214,81 eur príspevok na èinnos� a údržbu volejbalového areálu
914,81 eur príspevok na èinnos� stolnotenisový oddiel
300,00 eur príspevok na èinnos� folklórny súbor Vysoká
200,00 eur príspevok na èinnos� klub kondiènej kulturistiky

                    --------------------------------------------
2692,22 eur výdavky spolu

Katarína Bobáková
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PODUJATIA

VÝSTUP NA PÁNSKY DIEL

V poslednú aprílovú sobotu sa uskutoènil turistický výstup na Pánsky diel, ktorý organizoval náš 
mikroregión obcí nesúci názov práve tohto kopca. Autobusmi sme sa odviezli na Šachtièku, kde 
sme sa stretli s turistami zo Seliec, Slovenskej ¼upèe, Priechodu a Nemiec. Za krásneho poèasia 
sme vyšli na vrchol a krásnou odmenou bol pre nás fantastický výh¾ad na okolie. Po zostupe sme si 
pochutili na opekaných špekaèkách a pivku a zhodli sme sa, že takýto výstup by bolo dobré 
zopakova� každoroène.

-mk-

Foto: Janka Šípková
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ZMENŠENÁ REPLIKA SALAŠA S PRÍSLUŠENSTVOM V DETVE

Od 27. apríla 2012 je v Podpolianskom múzeu v Detve sprístupnená zmenšená replika salaša s 
príslušenstvom, ktorej autorom a výrobcom je náš majster debnár Ladislav Slobodník. Hlavným 
poslaním múzea je zhromažïovanie, dokumentácia, odborné spracovanie, ochrana a 
sprístupòovanie hmotných a duchovných artefaktov Podpo¾ania. Návštevníkom múzea sú 
prístupné dve stále výstavy: Detva v prameòoch prezentujúca historický vývoj Detvy do roku 1938 
a Fotoaparátom Jána Lassovszkého - obrázky Detvy v 1. polovici 20.stor. Dòa 9. 7. 2009 bola v 
múzeu sprístupnená trvalá expozícia pod názvom Ovce moje, ovce ... (Valaská kultúra na 
Podpo¾aní).  

K uvedeným výstavám aktuálne pribudla spomínaná zmenšená replika salaša p. Slobodníka, 
ktorá bola slávnostne otvorená dòa 27.4.2012 za úèasti riadite¾ky múzea, primátora mesta Detva, 
nášho pána starostu a pozvaných hostí. Replika salaša z jed¾ového dreva pod¾a autentickej 
predlohy v pomere 1:3 obsahuje zmenšeninu košiara, koliby a salašníckej rediky.

Súèasne boli vystavené aj výrobky ¾udového výrobcu Martina Holíka z Hrochote, ktorý sa 
zaoberá výrobou rôznorodého salašníckeho riadu, originálnych drevených re�azí a výrobou figúr. 
Pre túto výstavu vyrobil plastiky baèu a jeho pomocníkov valachov, ale aj psov a oviec z lipového 
dreva. 

V rámci expozície Ovce moje ovce môžeme vidie� aj plechové zvonce Jozefa Kostúra z roku 
2009 - ïalšieho šikovného majstra ¾udovej výroby z Podkoníc, ktorého remeslo si predstavíme v 
jednom z ïalších vydaní nášho Spravodaja.

Tradièné salaše zostali dodnes súèas�ou Podpo¾ania a preto sa pracovníci múzea rozhodli 
jednu z takýchto tradièných kolíb v zmenšenej podobe s príslušenstvom predstavi� verejnosti a my 
sme radi, že je to práve koliba z nášho podkonického prostredia zhotovená rukami nášho 
podkonického debnára Ladislava Slobodníka.

KULTÚRA

-vt-

Foto: Vladimíra Turèanová
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MAJSTRI ¼UDOVEJ VÝROBY - ZVONKÁRSTVO

V rámci avizovanej rubriky o podkonických majstroch ¾udovej výroby vám v tomto vydaní 
Podkonického spravodaja predstavujeme prácu Jaroslava Kostúra, ktorý sa zaoberá výrobou 
plechových zvoncov. 

K zvonèiarstvu „prièuchol“ už od útleho detstva, keï sa prizeral práci svojho otca, ktorému ako 
chlapec so záujmom pomáhal. K výrobe zvoncov sa však dostal až po jeho smrti, kedy dokonèil ním  
rozpracovanú sériu a postupne zaèal vyrába� zvonce aj sám. Od roku 1995 spolupracuje s 
Ú¼UVom vïaka èomu sa v tomto remesle aj ïalej zdokonalil. Túto prácu berie ako relax a oddych 
od každodenných povinností.

Zvonce vyrába z oce¾ového plechu tvarovaním za studena, následne letovaním mosadzou vo 
vyhni. Potom ich opracováva a ladí.

Od zaèiatku výroby zhotovil približne 3.000 zvoncov rôznych ve¾kostí. Môžete sa s nimi stretnú� 
na salašoch v okolí Banskej Bystrice, Tisovca, Brezna, Detve, Liptove, ale aj na Orave a v galérii 
Ú¼UVu.

Dòa 15. 2. 2012 sa v priestoroch Galérie Ústredia ¾udovej umeleckej výroby konalo slávnostné 
odovzdávanie titulov majster ¾udovej umeleckej výroby za r. 2011. Ocenenie majster ¼UV ude¾uje 
každoroène Komisia na posudzovanie odbornej spôsobilosti pracovníkov ¾udovej umeleckej 
výroby pôsobiaca pri Ústredí ¾udovej umeleckej výroby. Novým držite¾om èestného titulu majster 
¾udovej umeleckej výroby sa v roku 2011 stal aj Jaroslav Kostúr ako majster ¾udovej umeleckej 
výroby v odvetví výroby z kovu - za zachovávanie rodinnej tradície vo výrobe plechových zvoncov, 
k èomu mu srdeène gratulujeme a želáme mu aj do budúcna ve¾a elánu a inšpirácie vo svojom 
remesle. 

KULTÚRA

-vt-

Foto: Miroslav Pokorný
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- Gusto, èo si nakreslil?
- Kravu, ktorá žerie trávu a ïatelinu.
- A kde je ta tráva a ïatelina? - pýta sa pani uèite¾ka.
- Krava ju zožrala.
- A kde je tá krava?
- Odišla, lebo už všetko zožrala.

Malý Jožko dostal poznámku.
- Váš syn nevedel, kto rozbil atóm.
Otec rozèúlený dopísal:
- Kto ho rozbil, ten ho rozbil, ale ja to plati� nebudem!

Cez prestávku sa hádajú dvaja žiaci:
- Ty si somár!
- A ty si ešte väèší!
Vtom príde uèite¾ a zamieša sa do hádky:
- Zrejme ste zabudli, že som tu ešte aj ja!

"Študent! Preèo mi tu na prednáške spíte?"
"Ja nespím, ja iba tak pomaly mrkám."

- Èo by som dal za to, keby bol Paríž hlavným mestom Talianska... - hundre si celé poobedie 
Jožko.
- A preèo Jožko? - nedá to jeho matke.
- Lebo tak som to dnes napísal v písomke.

Èíòania robia prieskum. Zis�ujú, za ko¾ko sa dokážu študenti nauèi� èínštinu. Pýtajú sa študenta 
na Oxforde, za ko¾ko to zvládne. Študent odpovie:
- Za dva roky.
Študenta z Harwardu sa tiež pýtajú:
- Za rok sa to dá.
Prídu na Žilinskú Univerzitu, spýtajú sa študenta. Študent vytiahne slúchatká z uší:
- A sú skriptá?
- Sú.
- Tak ma zapíšte na piatok na skúšku.

Móricko prišiel neskoro do školy:
"Preèo si sa omeškal?"
"Lebo som chcel ís� s otcom na ryby. Ale nakoniec ma so sebou nevzal."
"Tak je to správne. A dúfam, že ti vysvetlil, preèo sa škola nemá vynecháva�?"
"Nie. Hovoril, že pre dvoch by bolo málo èervíkov."

- Kam zaraïujeme ježa?
- Prosím, medzi ihliènaté zvieratá.

Pýta sa otec malého Robka:
- Rád chodíš do školy?
- Áno, ve¾mi. Aj sa z nej rád vraciam. Len to medzi tým nemám rád.

OKIENKO HUMORU

-kj-
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FUTBAL - I. TRIEDA 

Rozpis zápasov - jarná èas�:

25. 3. Podkonice - Harmanec 3:0

1. 4. Mýto pod Ïumbierom - Podkonice 3:1

8. 4. Podkonice - Staré Hory 0:1

15. 4. Hronec - Podkonice 1:1

22. 4. Podkonice - Luèatín 1:3

29. 4. Dolná Lehota - Podkonice 1:2

6. 5. Podkonice - Braväcovo 1:0

13. 5. Poniky - Podkonice 16.30 hod.

20. 5. Podkonice - He¾pa 17.00 hod.

27. 5. Podkonice - Jasenie 17.00 hod.

3. 6. Osrblie - Podkonice 17.00 hod.

10. 6. Podkonice - Baláže 17.00 hod.

17. 6. Èierny Balog - Podkonice 17.00 hod.

Máj 2012

Tabu¾ka po 20. kole

1. Jasenie 42

2. Hronec 41

3. Èierny Balog 38

4. Poniky 37

5. Osrblie 36

6. Mýto pod Ïumbierom 35

7. Luèatín 29

8. Braväcovo 27

9. He¾pa 27

10. Staré Hory 26

11. PODKONICE 24

12. Harmanec 21

13. Baláže 11

14. Dolná Lehota 5

-jk- (zdroj: www.obfzbb.sk)

TV LUX NA SATELITE ASTRA

Televízia LUX oslávila 4. mája 2012 štvrté výroèie zaèiatku samostatného vysielania. V deò 
výroèia pribudol ïalší dôvod na oslavu. TV LUX zaèala vysiela� aj prostredníctvom satelitu Astra 
3B na pozícii 23,5° E, kde vysielajú Èeské a Slovenské programové balíky - Skylink a CS Link. 
Doteraz televízia vysielala cez káblové spoloènosti, internet a cez satelit Thor 6, prostredníctvom 
ktorého bude vysiela� i naïalej. Vïaka vysielaniu cez Astru rozšíri pokrytie signálom približne na 
80% územia Slovenska.

„Vysielanie cez satelit Astra je pre nás splnením ïalšieho sna. Doplnili sme možnos� sledova� 
TV LUX pre ïalšiu ve¾mi významnú skupinu divákov ,“ konštatuje riadite¾ Televízie LUX, Ján Buc. 
Práve rozšírenie pokrytia do každej domácnosti si dal za jeden zo základných cie¾ov pri nástupe do 
funkcie riadite¾a TV LUX v júli 2011. Ján Buc dodáva: „Je to pre nás zároveò výzva k zodpovednosti 
pokraèova� na ceste skvalitòovania vysielania po technickej i obsahovej stránke. Chceme by� 
naïalej nástrojom šírenia duchovných hodnôt, formovania a povzbudzovania veriacich, aby sme 
žili autentické radostné kres�anstvo hlboko zakorenené v Kristovi.“

Technické údaje na nastavenie:

Družica: Astra 3B, 23.5° East
Frekvencia: 12.1680 MHz
Polarizácia: Vertikálna -jk- (zdroj: www.tvlux.sk)

VIETE, ŽE ...

body
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21.5.

22.5.

23.5.

24.5.

25.5.

26.5.

27.5.

ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO

21. 5. 2012 - 27. 5. 2012

18.30 - Sv. Rity z Kassie, reho¾níèky

+ Veronika a Viliam Patráš a deti

28.5.

29.5.

30.5.

31.5.

1.6.

2.6.

3.6.

NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

28. 5. 2012 - 3. 6. 2012

18.30 - féria

18.30 - féria

18.30 - féria

+ rodièia Veronika a Viliam Flaška,
 Štefánia a Ladislav

18.30 - Sv. Justína, muèeníka

18.30 - féria

+ rodièia Angela a Ladislav,
syn Dušan a ostatná rodina

+ Anna Patrášová, 5. výroèie

7.30 - Sv. Marcelína a Petra, muèeníkov

+ Emília a Ludvik Turèan,
synovia a ostatní z rodiny

Na úmysel (Poïakovanie za Božie 
požehnanie rodine Flaškovej)

7.30 - Sv. Filipa Neriho, kòaza

18.30 - féria

+ Anna a Jozef Gregorèok

18.30 - Sv. Bédu Ctihodného, kòaza

+ rod. Alžbeta a Ján Balko a ich rodièia

9.00
Za všetkých farníkov

FARSKÉ  OZNAMY

14. 5. 2012 - 20. 5. 2012

14.5.

15.5.

16.5.

17.5.

18.5.

19.5.

20.5.

18.30 - NANEBOVYSTÚPENIE PÁNA

18.30 - Sv. Jána I., pápeža a muèeníka

+ Jozef Kostúr, 1. výroèie

7. VE¼KONOÈNÁ NEDE¼A

+ z rodiny Ivanièovej a Bobákovej

7.30 - féria

18.30 - Sv. Jána Nepomuckého, kòaza 

+ Matilda a Emil Kostúr a stará mama

18.30 - féria

+ Milina, 1. výr. 
a + z rodiny Ivanièovej

Za všetkých farníkov

10.00
Za všetkých farníkov

Jozef Kuneš, farár

4.6.

5.6.

6.6.

7.6.

8.6.

9.6.

10.6.

10. NEDE¼A V OBDOBÍ CEZ ROK

4. 6. 2012 - 10. 6. 2012

18.30 - Sv. Bonifáca, biskupa a muè.

18.30 - Sv. Norberta, biskupa

18.30 - féria

+ Stanislav Stanko a rodièia

18.30 - Najsv. Kristovho Tela a Krvi

Poïakovanie za Božiu pomoc
pre rodinu Forgáèovú

Poïakovanie za Božiu pomoc
s prosbou o dary Ducha Svätého

9.00
Za všetkých farníkov

7.30 - Sv. Efréma, diakona a uèite¾a Cirk.

Na úmysel

Za všetkých farníkov
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9.00
Za všetkých farníkov

+ Emília, Mária a Pavol Pavlenda a deti

+ Emília a Alfonz Mojžiš

EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA - Každý štvrtok po sv. omši

18.30 - féria

+ Emília a Juraj Barla a syn Zoro

Máj 2012
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