
PODKONICKÝ SPRAVODAJ - mesaèník vydávaný Obecným úradom v Podkoniciach pre svojich obèanov. 
Vychádza vždy do 10.  dòa v mesiaci.      Redakèná rada:   Ing. Jaroslav Kostúr (-jk-),   Jana Gregorová (-jg-), 
Vladimíra Turèanová (-vt-),   Ing. Katarína Hošalová (-kh-),   Jozef Kuneš (-kj-),   Ing. Michal Kukuèka (-mk-).
Tlaè: KOPIA-Jamek                       Povolené:OÚ-OPT-2/2003           NEPREDAJNÉ

spravodaj@podkonice.sk

MILÍ SPOLUOBÈANIA,

viete si predstavi� deti zo škôlky ako dychtivo poèúvajú rozprávku, ktorú im èítajú tri prváèky zo 
základnej školy? Poviete si, že to predsa nie je možné, lebo prváci tak dobre neèítajú, aby udržali 
pozornos� škôlkárov. A predstavte si, že toto sa nedávno udialo na Hôrke v materskej škole. A 
škôlkari s údivom poèúvali svoje staršie  kamarátky, ktoré sa ešte pred pár mesiacmi spolu s nimi 
hrávali.

Preèo o tom píšem? Predovšetkým preto, aby som ukázal, že máme v škole šikovné prváèky, 
ktoré sa chytili  príležitosti a využívajú výhody, ktoré poskytuje škola s malým poètom žiakov v 
triede. Tiež preto, aby som mohol poukáza� na dobrú prácu všetkých ¾udí z našej školy a škôlky. A 
tiež preto, aby sme všetkým mohli dokáza�, že rozhodnutie, ktoré sme  vlani s poslancami 
obecného zastupite¾stva urobili, prináša pomalièky ale isto svoje ovocie. 

Už pred rokom sme vedeli, že poèet žiakov v našej škole klesne na menej než polovicu a v 
súèasnosti máme v škole v štyroch roèníkoch len sedem detí, od septembra ich bude dokonca len 
pä�. To nám znaène ukrojilo z peòazí, ktoré nám štát posiela na èinnos� školy. Napriek tomu sme sa 
rozhodli, že školu  v našej obci udržíme, aj keï je evidentné, že obec musí školu znaène dotova� a 
odkrojí to viac  ako tretinu obecného rozpoètu, teda asi 50 tisíc eur. Je logické, že tieto peniaze 
chýbajú na mnohé iné aktivity a možný rozvoj obce a v kombinácii so splácaním úverov z minulosti 
to prináša obecnej pokladnici veru ne¾ahké situácie. 

Dôvodom, preèo sme sa rozhodli zachova� školu, dominuje jeden hlavný. V materskej škole 
máme zapísaných vyše dvadsa� žiakov, ktorí by postupne mohli zaplni� našu školu. Od 
septembra žiadny nový žiak nebude (teda ešte dva �ažké roky nás èakajú), ale o ïalší rok to môže 
by� pä� èi šes� nových prvákov, potom devä�.... 

Som si istý, že medzi nimi budú urèite takí talentovaní žiaci, ktorí budú chodi� èíta� rozprávky 
svojim mladším kamarátom. A pre nich sa oplatí udrža� našu školu.

Ing. Michal Kukuèka, 
starosta obce

www.podkonice.sk
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1) UZNESENIE ÈÍSLO 34 ZO 14. ZASADNUTIA OZ V PODKONICIACH, 
    KONANÉHO DÒA 23. MÁJA 2012

OBECNÉ ZASTUPITE¼STVO:

VZALO NA VEDOMIE:

1. 

2. diskusné príspevky poslancov

SCHVÁLILO:

1. dodatok k nájomnej zmluve Ing. Mariána ¼alíka –Pohostinstvo na Hrbe

2. zmluvu o zámene pozemkov  parc. è. 1202/17 a parc. è. 58/4 medzi 

    Obcou Podkonice a Mgr. Tiborom Sedlickým

DOPORUÈILO:

starostovi obce pripravi� doplnok do evidencie pamätihodností obce o typické  
     podkonické jedlo a album historických fotografií obce 

2. starostovi obce v spolupráci s právnickou kanceláriou urobi� inventúru platných 
      VZN obce a zabezpeèi� ich zverejnenie na stránkach obce

Ing. Michal Kukuèka

starosta obce

kontrolu predchádzajúceho uznesenia

 

3. zmluvu o prenájme obecného pozemku par. è. KN-C è. 722, záhrady 

    o výmere 156 m2 Ing. Petrovi Slobodníkovi s manželkou

4. vytvorenie a vedenie evidencie pamätihodností obce Podkonice

5. predaj èastí obecných parciel nachádzajúcich sa pod domom, dvorom 

    a záhradkou v prospech majite¾ov týchto nehnute¾ností - Anny Homolovej 

    a  Marty Lacikovej

6. úpravu platu starostu obce pod¾a priemernej mzdy v národnom hospodárstve

    za rok 2011 na sumu 1.439,- €

1.

pomer
hlasov:

V Podkoniciach, 28.5.2012

7:0:0

OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE

7:0:0

6:0:1

7:0:0

7:0:0

7:0:0
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OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE

2) POŠTA PARTNER - HODINY PRE VEREJNOS�

PONDELOK 7,00 - 10,30

UTOROK 7,00 - 10,30

STREDA 7,00 - 10,30   18,00 - 19,30

ŠTVRTOK 7,00 - 10,30

PIATOK 7,00 - 10,30

3) OÈNÁ OPTIKA

V týchto dòoch pribudla pre obèanov Slovenskej ¼upèe a okolitých dedín v priestoroch 

Zdravotného strediska v Slovenskej ¼upèi nová služba - oèná optika. Optika je otvorená od 8.00 do 

15.00 a v stredu do 17.00. Zatia¾ sa plánuje robi� vyšetrenia zraku len v stredu, prípadne pod¾a 

záujmu aj v iné dni.

4) ALLIANZ SLOVENSKÁ POIS�OVÒA

Od 20. júna 2012 v priestoroch Zdravotného strediska v Slovenskej ¼upèi na ul. 1.mája bude 

otvorená nová poboèka Allianz Slovenská pois�ovòa, kde môžete využi� jej služby.

SPOLOCENSKÁ KRONIKA

70. rokov

O¾ga Slobodníková 278)(è.d. 

55. rokov

Mária Homolová 260)(è.d. 

80. rokov

Anna Homolová 231)(è.d. 

Gabriel Homola (è.d. 321)NARODENÉ
DETI

Miroslava Barlová & Matúš Mentel - 19.5.2012 - B. Bystrica

-vt-
OPUSTILI NÁS Anna Kremnická (è.d. 50) - 91 rokov

-jg-

UZAVRELI
MANŽELSTVO
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KNIŽNÉ DIELKA PANI MÁRIE ÈEMANOVEJ     

Našim rodákom a èitate¾om by sme radi predstavili knižné dielka pani Márie Èemanovej, ktoré 
majú vo svojom názve meno už neexistujúcej osady Kalište. Máriu Èemanovú viaže ku Kališ�u 
osobný vz�ah. Na Kališti sa narodil jej otec Alfonz Mojžiš a 18. marca 1945 tu fašisti
zaživa upálili jej slepého prastarého otca. Citujem: "Bola to malinká osada s 200 obyvate¾mi, 
uèupená vysoko v horách. Jedna studòa, jedna kaplnka, jeden obchodík, jedna školièka, v hore 
medzi haštrami cintorín. Nijaká cesta, iba k¾ukaté lesné chodníky. Pár dreveníc s mašta¾kami a 
žiadna elektrika. Svietili len karbidkami, petrolejkami èi dierkami na dvierkach pece. Dedinka si žila 
svoj každodenný, biedny, už zaužívaný rituál."

Prvú publikáciu Múzea SNP v Banskej Bystrici napísala v roku 2007 v spolupráci so  Zitou 
Janotkovou a Stanislavom Mièevom pod názvom Sprievodca expozíciou - Národná kultúrna 
pamiatka Kalište. Kniha má faktografický charakter a môžete sa v nej dozvedie� ve¾a zaujímavých 
informácií od vzniku  uhliarskej osady Kalište v r. 1525 až po jej tragický zánik v marci 1945. Nájdete 
tu aj abecedný zoznam všetkých obetí, ktoré zahynuli v priestore Partizánskej republiky v r. 1944-
1945. Nadránom 18. marca 1945 fašisti obk¾úèili Kalište. Z domov povyháòali všetko zdravé. 
Do¾akané ženy, deti a starcov nahnali na p¾ac pod kaplnkou, dobytok odviedli na kraj lesa. V 
partizánskej zem¾anke Sucharina zastrelili a upálili dvanás� partizánov. Okolo poludnia zaèali 
podpa¾ova� domy. Zaživa v nich upálili osem �ažko chorých Kališ�anov. Zo 42 domov vypálili do tla 
36, celkom zavraždili 46 ¾udí a ïalších odvliekli do zajatia. Kalište až do svojho násilného zániku 
patrilo do podkonickej farnosti. Bohoslužby v kaplnke sa konali len v lete, raz mesaène. Miestnych 
¾udí chodil pod¾a potreby pochováva� podkonický pán farár Jozef Hu�ka. Màtvych odnášali do 
márnice pri cintoríne a v zime, kým ich nepochovali, zahrabávali ich do snehu.

Ïalšou publikáciou z pera M. Èemanovej je knižka „Ofúkané recepty starých materí z 
Kališ�a, Podkoníc a okolia...“.  Knihu napísala a vydala v roku 2009 a keïže sa po nej zaprášilo, 
Klub priate¾ov Múzea SNP v Banskej Bystrici vydal tohto roku druhé - doplnené vydanie tejto 
nenápadnej knižky. Autorka ju rozšírila o rubriky Z každého rožka troška, Detské omrvinky a 
upravila rubriku Ako sa vravievalo.

Vyberáme: „Sikle sa ip doma prplili z útkami a chasníci šuflikovali z dreva. Ale len keï pršalo“ 
alebo „Haklièka je vo vaškuchli na šifonieri! Pritrbú¾aj múky, vyložená je na podišiari v pitvore!“ Z 
úcty k svojim predkom si autorka knihy dovolila na stránky zakomponova� aj svoje spomienky na 
otca Alfonza Mojžiša, starú mamu Komorovú a jej sestry a brata. Bohabojnos�, viera v ¾udské sily, 
starodávna ¾udská spolupatriènos� a svojrázny vrchársky humor, to sú témy, o ktorých sa medzi 
riadkami s ofúkanými receptami starých materí tiež èo-to dozviete. 

V rubrike Zvolávanie ku stolu sa doèítame o zvykoch pri fruštiku, hlavnom môle a veèeri. V 
rubrike Bez èoho sa nedalo ži� si možno preèíta� aj Ódu na slivky a Ódu na chlieb s ponukou 
receptu na jeho upeèenie. 

V rubrike U nás taká obyèaj zistíte, že v Podkoniciach bývala obyèaj ponúknu� 3 razy: 1. raz, 
patrilo sa odmietnu�, ale nie radikálne! 2. raz bolo treba zaváha� (t.j. aj chcem, ale ešte nemôžem - 
patrí sa vyèka�), 3. raz, už sa mohlo, ba muselo vzia� (pod¾a hesla „kto zaváha-nežerie“). Doèítame 
sa tu aj o pálení slivovice a svadobných koláèoch od Pekárov. 

Rubrika Èo sa varievalo a pekávalo obsahuje celkom 101 receptov zahàòajúcich recepty na 
polievky, hlavné jedlo (hlavný môl), priešmaèky, zavárance a nápoje. 

Knižku zaujímavo a na spestrenie dopåòajú rubriky Kališ�anské pesnièky a Slovník slovných 
skvostov t.j. 1400 slangových výrazov našich predkov. 

VIETE, ŽE ...



Spravodaj  ODKONICKÝPJún 20125

-vt-

Na záver si dovolíme uverejni� recept Bryndzovie t¾apke s krížalkí (trhance s krížalkami a 
bryndzou): Gríska múka, vajce, so¾, krumple, bryndza, slanina. Z múky, vajca vody a soli zamiesi� 
cesto. Rukami rozt¾apka� a trha� t¾apke. Medzitým vari� vodu na zavarenie t¾apkou. V inom hrnci 
uvari� krížalke (zemiak rozrezaný na 6-8 èastí po dåžke). Do vahanèoka vykyda� krížalke, posypa� 
bryndzou a na samý vrch vybra� t¾apke. Výdatne polia� rozpraženou slaninkou, potrbú¾a�, strèi� 
lyžice a jes�. Dobrú chu�!

Uvedené knihy si môžete zakúpi� v Múzeu SNP nasledovne: Sprievodca NKP Kalište za 1,50 € 
a Ofúkané recepty za 3,50 €.

Príjemné èítanie!

VIETE, ŽE ...

PODUJATIA

Základná škola s Materskou školou a Obecný úrad v Podkoniciach pozývajú všetky podkonické 

deti s rodièmi na Rozprávkové hry, ktoré sa uskutoènia v nede¾u, dòa 24. júna 2012 od 15.00 hod. 

na školskom dvore.

Program a podrobnosti o pripravovanej akcii nájdete v nasledujúcich dòoch na vyvesených 

plagátoch. 

Dovo¾ujeme si informova� obèanov, že Uznesením è. 34 zo dòa 23. mája 2012 Obec Podkonice 

v zmysle par.14 odst.4 zákona è. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu zriadila vytvorenie a 

vedenie pamätihodností obce. Zoznam a popis pamätihodností sa nachádza na obecnom úrade 

a onedlho bude zverejnený aj na obecnej tabuli a na webovej stránke obce. -vt-

KULTÚRA
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Ako sa hovorí Rómovi v kravate a saku?
- Obžalovaný vstaòte.

Náèelník má s policajtami hodinu fyziky:
"Viete, preèo vlak na ko¾ajniciach drnèí? Rozoberieme si problém:
Vlak, to je vlastne lokomotíva a vagóny. Vagóny sa len vezú, takže ich zanedbáme.
Zostáva nám lokomotíva - to je vlastne motor a kolesá, ostatné je nepodstatné, to zanedbáme.
Po ko¾ajniciach idú len kolesá, takže motor tiež zanedbáme.
Kolesá si zjednodušíme na jedno koleso, a to je vlastne kruh, všakže.
Kruh, to je pí er na druhú. Pí je konštanta, tú zanedbáme a zostane nám er na druhú, èo je 
vlastne štvorec.
A èo robí štvorec, keï sa toèí? Drnèí... "

Príde Fero domov a hovorí žene: 
- Marka, prosím �a, správaj sa dnes ku mne ako k psovi.
- To má èo znamena�? - pýta sa Mara.
- No, daj mi nažra� a pusti ma von.

Mara šije na šijacom stroji. Fero stojí ved¾a nej a každú chví¾ku nieèo pokrikuje: 
-"Teraz vpravo. Rýchle v¾avo. Dávaj pozor, lebo šiješ krivo." 
-"Preèo tie hlúpe komentáre, veï ty nemáš o šití ani poòatia!", hnevá sa Mara. 
-"No práve. Chcem ti iba ukáza� ako sa cítim, keï ideme spolu autom!" 

Fero príde opitý domov a Mara mu vraví:
-"Ty ožran! Vèera si mi s¾úbil, že dnes už budeš iným èlovekom!"
-"A môžem ja za to, že aj ten iný èlovek je alkoholik?" - odpovedá Fero.

Prídu Rómovia na tropický ostrov. Sú strašne unavení a idú si ¾ahnú�.
Vajda je taký znièený, že si ¾ahne ku rieke a nohy si moèí vo vode. Prikradne sa k nemu krokodíl 
a zožerie ho až po hlavu. Ráno vstanú ostatní, prídu k rieke a jeden hovorí:
"Dig, pozrite, aký ma Vajda spacák. A z krokodílej kože!"

Nápis na náhrobnom kameni:  "Tu leží moja manželka a ja odpoèívam v pokoji..."

Manželská hádka skonèila. Žena ide k oknu, otvorí ho a ešte v zlej nálade hovorí:
- Dnes bude sneži�!
- Ako si praješ, miláèik - odpovedá pohotovo manžel.

"Vaša manželka niè nenamieta voèi vašim zá¾ubám?"
"Ó nie, práve naopak, podporuje ma v tom."
"A èo je vlastne vašim koníèkom?"
"Umývanie riadu, varenie a upratovanie."

"Tak to teda nie!" - krièí otec na dcéru.
- Auto mám v dezolátnom stave, vodovod je pokazený, strecha deravá a ty sa musíš zasnúbi� s 
básnikom!

Do ordinácie sa vrúti rozzúrená žena posiata modrinami a krièí:
"Kde je ten psychiater, ktorý vylieèil môjho manžela zo zbabelosti?"

OKIENKO HUMORU

-kj-

Jún 2012
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ŠPORT

STOLNÝ TENIS - S.T.O. PODKONICE

V uplynulej stolnotenisovej sezóne 2011/2012 pôsobili v Podkoniciach tri sú�ažné družstvá. 
Dve vo IV. lige a jedno v V. lige. V banskobystrickom a breznianskom regióne žiaden klub nemal 
to¾ko sú�ažných tímov, a preto by sa Podkonice dali nazva� metropolou pingpongu v tejto oblasti. 

Výborné podmienky na zápasy a tréningy urèili ciele pre naše tímy. Cie¾om pre „A“ – èko bolo 
vyhra� sú�až, pre „B“ – èko udrža� sa vo IV. lige a pre „C“- èko skonèi� v prvej polovici sú�aže a 
umožni� rast mladým hráèom. Obetavos�ou hráèov a ve¾mi dobrou tréningovou morálkou sa 
podarilo všetky ciele dosiahnu�, za èo patrí našim stolným tenistom gratulácia a vïaka za úspešnú 
reprezentáciu našej obce. Kolektívne úspechy boli navyše vyšperkované aj individuálnymi 
oceneniami. 

Tabu¾ka IV. ligy skupina 1. - 5. miesto

1. Podkonice A 74 b.

2. Rieèka A 70 b.

3. Predajná A 58 b.

4. ¼ubietová A 57 b.

5. Medzibrod A 43 b.

Tabu¾ka IV. ligy skupina 6. - 10. miesto

1. Rieèka B 51 b.

2. Magenta B.Bystrica A 46 b.

3. Podkonice B 45 b.

4. Braväcovo A 44 b.

5. Medzibrod B 31 b. 

Tabu¾ka V. ligy skupina 1. - 5. miesto

1. Malachov A 73 b.

2. Selce A 62 b.

3. Predajná B 61 b.

4. Cobra B.Bystrica A 53 b.

5. Podkonice C 51 b.

Tabu¾ka V. ligy skupina 6. - 10. miesto

1. Malachov B 61 b.

2. Podbrezová B 49 b.

3. Braväcovo B 49 b.

4. Dubová A 34 b.

5. Luèatín A 26 b. 

Naše „A“ družstvo v zložení Miroslav Barla, Andrej Krá¾, Pavol Jób a Dušan Samuelèík si ako 
ví�az oblastnej sú�aže vybojoval právo na úèas� v baráži o postup do tretej ligy, ktorá sa  
konala19.5.2012 v Luèenci. Za výdatnej podpory ostatných èlenov klubu obsadilo družstvo 
Podkonice "A" druhé miesto po výsledkoch: Podkonice - Dudince 8:2,  Podkonice - Balog nad 
Ip¾om 8:4,  Hliník nad Hronom - Podkonice 7:7,  Rimavská Sobota - Podkonice 8:1.

Postup si zaistila Rimavská Sobota, ale aj druhé miesto je historickým úspechom podkonického 
stolného tenisu, za èo ešte raz patrí poïakovanie všetkým, ktorí sa o to prièinili.

-mk-



18.6.

19.6.

20.6.

21.6.

22.6.

23.6.

24.6.

12. NEDE¼A V CEZROÈNOM OBDOBÍ

18. 6. 2012 - 24. 6. 2012

18.30 - Sv. Romualda, opáta

+ Anton Vráb, 4. výroèie

25.6.

26.6.

27.6.

28.6.

29.6.

30.6.

1.7.

13. NEDE¼A V CEZROÈNOM OBDOBÍ

25. 6. 2012 - 1. 7. 2012

18.30 - féria

18.30 - féria

18.30 - féria

+ Lýdia a Ján Kostúr

18.30 - SV. PETRA A PAVLA

18.30 - Sv. Ireneja, biskupa a muèeníka

Poïakovanie za 70 rokov života a prosba
 o Božie požehn. pre O¾gu Slobodníkovú

+ Juliana a Jozef Barla a rodièia

7.30 - Panny Márie v sobotu

Za zdravie a Božiu pomoc
rodine Luptákovej

+ Ondrej, rodièia a súrodenci

7.30 - Panny Márie v sobotu

18.30 - Sv. Alojza Gonzágu, reho¾níka

+ st. rodièia Mária a Ján Barla,
Mária a Emil Slobodník

18.30 - féria

Poïakovanie a prosba o Božiu pomoc
pre rodinu Šípkovú

9.00
Za všetkých farníkov

FARSKÉ  OZNAMY

11. 6. 2012 - 17. 6. 2012

11.6.

12.6.

13.6.

14.6.

15.6.

16.6.

17.6.

18.30 - féria

18.30 - Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

+ Mária a Emil a starí rodièia

11. NEDE¼A V CEZROÈNOM OBDOBÍ

+ František Flaška a rodièia

7.30 - Nepoškvrneného Srdca P. Márie

18.30 - Sv. Antona Paduánskeho, kòaza

+ Matúš Burian, rodièia a súrodenci

18.30 - féria

+ Mária a Rudolf Kormanèík,
Jozefína a Anton Budze¾

+ manžel Ján Kukuèka

9.00 - pri kaplnke
Za všetkých farníkov 

Jozef Kuneš, farár
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9.00
Za všetkých farníkov

+ Júlia a Vojtech Patráš

Za všetkých farníkov

EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA - Každý štvrtok po sv. omši

Jún 2012

Posolstvo Panny Márie
Krá¾ovnej pokoja

(Medžugorie, 2. jún 2012)

„Drahé deti! Som neustále medzi vami, 
pretože vám chcem svojou bezhraniènou láskou 
ukáza� bránu raja. Chcem vám poveda�, ako sa 
otvára: dobrotou, milosrdenstvom, láskou a 
pokojom - skrze môjho Syna. Preto, deti moje, 
nestrácajte èas márnos�ami. Zachráni� vás môže 
iba spoznávanie lásky môjho Syna. Skrze tú 
spasite¾skú lásku a Ducha Svätého si on vyvolil 
mòa a ja spolu s ním si vyberám vás, aby ste boli 
apoštolmi jeho lásky a vôle. Deti moje, na vás je 
ve¾ká zodpovednos�. Chcem, aby ste svojim 
príkladom pomohli hriešnikom, aby otvorili oèi. 
Oboha�te ich úbohé duše a vrá�te do môjho 
náruèia. Preto sa modlite, modlite, postite a 
pravidelne sa spovedajte. Ak prijímanie môjho 
Syna (v Eucharistii) je centrom vášho života, 
potom sa nebojte, môžete všetko. Ja som s vami. 
Každý deò sa modlím za pastierov a od vás 
oèakávam to isté. Pretože, deti moje, bez ich 
vedenia a posilnenia požehnaním nemôžete niè. 
Ïakujem vám.“ 
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