
MILÍ SPOLUOBÈANIA,

Ing. Michal Kukuèka,
starosta obce

na prahu leta a dovolenkového obdobia, keï ve¾ká väèšina z nás pôjde zregenerova� svoje sily 
a dopraje si zaslúžený oddych za námahu v práci èi v škole, chcel by som upozorni� na pár vecí, 
ktoré sa udiali v našej obci.

Mrzí ma, že niektoré negatívne skutoènosti, ktoré sa niekedy týkali len miest, „dorazili“ aj k 
nám do dediny. Mám na mysli drogy medzi mládežou, zlé susedské vz�ahy, šikanovanie ba až 
fyzické útoky v niektorých komunitách, .... Viem, sú to len jednotlivé prípady, ktoré sa dúfam nebudú 
opakova�, ale znovu vás všetkých vyzývam, aby ste sa zaujímali o svojich priate¾ov, èi blížnych, 
zaèali si váži� ¾udí okolo seba a niekedy sa možno pokorili a urobili ako prví priate¾ské gesto. Tak sa 
nám spoloènými silami podarí tieto javy eliminova�. 

Na druhej strane vidím ve¾a dobrého a pekného, èo sa udialo v dedine a to ma napåòa 
presvedèením, že tu žijú šikovní, schopní, talentovaní, obetaví a dobrí ¾udia, ktorí sa vedia 
rozdáva� pre iných. Výborne zvládnutá rozprávková nede¾a pre naše detièky, procesia na sviatok 
Božieho Tela, sväté omše pri kaplnke a na Kaliští, volejbalový turnaj - to sú príklady, keï sa šíri 
pokoj, dobrá nálada, rados�. Preto naozaj všetkým, ktorí sa na týchto podujatiach podie¾ali a pre 
nás ostatných ich pripravovali, vyslovujem obrovské ïakujem. Ïakujem, že viac myslíte na iných 
ako na vlastný prospech èi uspokojenie a dúfam, že  sa stanete príkladom a inšpiráciou pre iných.

V závere ešte gratulácia pre Pe�a Polónyho. Ako iste mnohí viete, podarilo sa mu obháji� 
vlaòajší titul v naj�ažšej silovo - vytrvalostnej sú�aži na Slovensku - OCE¼OVÝ MEDVEÏ. Porazil 
profesionálnych vojakov, policajtov i všetkých ostatných vyzývate¾ov a tým zvidite¾nil nielen seba 
ale aj našu obec. Blahoželám.

Prajem všetkým nám, aby sme pre svoje okolie boli pozitívnym príkladom. 

www.podkonice.sk
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Roèník XII. Júl & August 2014Letné dvojèíslo

18.8.

19.8.

20.8.

21.8.

22.8.

23.8.

24.8.

21. NEDE¼A V CEZROÈNOM OBDOBÍ

18.00 - Svätého Jána Eudes, kòaza
+ Margita a Jozef Turèan

a syn Stanislav

25.8.

26.8.

27.8.

28.8.

29.8.

30.8.

31.8.

22. NEDE¼A V CEZROÈNOM OBDOBÍ

18.00 - féria

18.00 - Svätej Moniky

18.00 - Svätého Bernarda, opáta

+ Pavol Vráb

18.00 - Muèenícka smr� sv. Jána Krstite¾a

18.00 - Svätého Augustína, biskupa

+ Emília a Anton Barla

+ Ján Gregor a ostatní z rodiny

+ Anna a Juraj Turèan,
Anna a Ondrej Chmelko

+ Július Porubèan

7.30 - Panny Márie v sobotu

18.00 - Svätého Pia X., pápeža

+ Ján Lupták

18.00 - Panny Márie Krá¾ovnej

+ Helena a Ján Styk, 
+ Ludvika a Ladislav Jelža

9.00
Za všetkých farníkov

FARSKÉ  OZNAMY 11.8. - 7.9.2014

11.8.

12.8.

13.8.

14.8.

15.8.

16.8.

17.8.

18.00 - Svätého Maximiliána Márie Kolbeho

18.00 - NANEBOVZATIE PANNY MÁRIE

Za všetkých farníkov 

20. NEDE¼A V CEZROÈNOM OBDOBÍ

+ Júlia, Anna a Pavel

7.30 - Panny Márie v sobotu

18.00 - Svätých Ponciána, a Hypolita

+ rodièia Mária a Pavol Kostúr a deti

18.00 - Svätej Jany Františky de Chanta

+ Ján Bobák

Prosba za Božie požehnanie
pre rodinu Barlovú

9.00
Za všetkých farníkov 

Jozef Kuneš, farár
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9.00
Za všetkých farníkov

Za zdravie a Božiu pomoc
pre rodinu Forgáèovú

EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA - Každý štvrtok po sv. omši

1.9.

2.9.

3.9.

4.9.

5.9.

6.9.

7.9.

23. NEDE¼A V CEZROÈNOM OBDOBÍ

18.00 - féria

7.30 - Panny Márie v sobotu

9.00
Za všetkých farníkov

Na úmysel

Na úmysel

Diecézna pú� do Šaštína

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ

Júl & August 2014

18.00 - féria

18.00 - Sv. Gregora Ve¾kého, pápeža

+ Helena a Július Slobodník a deti

+ Helena a Valentín Ivaniè

+ Jozef Kostúr a dcéra Marta

18.00 - féria

12
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INFORMÁCIE Z OBECNÉHO ÚRADU

SPOLOCENSKÁ KRONIKA

60. rokov

¼udovít Pasiar (è.d. 151)

Pavel Holováè (è.d. 279)

Júliana Slobodníková (è.d. 333)

Ján Chaban (è.d. 346)

65. rokov

Marta Fodorová (è.d. 320)

70. rokov

Božena Slobodníková (è.d. 270)

50. rokov

Margita Vjatráková (è.d. 155)

75. rokov

Zlatica Balková (è.d. 250)

Simona Kohútová (è.d. 220)
NARODENÉ

DETI

SEPAROVANÝ ODPAD - ZMENY

Od 1. júla 2014 nastávajú zmeny v separovaní odpadu. Do vriec s plastami a plastovými f¾ašami 
budeme vklada� aj obaly Tetra Pak, teda obaly z mlieka, džúsov ...

Pri kontajneroch na sklo sú umiestnené kuka nádoby, do ktorých budeme vhadzova� kovy a 
kovové obaly, èiže plechovky z piva, nealko nápojov, obaly z paštét ...

-mk-

-vt-

Jozef Budaj (è.d. 244) - 78 rokov
Pavol Dobrík (è.d. 64) - 65 rokov
Marta Mazúrová (è.d. 73) - 88 rokov

OPUSTILI NÁS

21.7.

22.7.

23.7.

24.7.

25.7.

26.7.

27.7.

17. NEDE¼A V CEZROÈNOM OBDOBÍ

18.00 - Svätej Márie Magdalény

+ starí rodièia Randovci a Ivanièovci
a deti 

28.7.

29.7.

30.7.

31.7.

1.8.

2.8.

3.8.

18. NEDE¼A V CEZROÈNOM OBDOBÍ

18.00 - Svätej Marty

18.00 - Sv. Petra Chryzológa, biskupa

18.00 - Svätej Brigity, reho¾níèky
+ Anna František Slobodník,

deti Anna a Ivan

18.00 - Svätého Alfonza Márie de‘ Liguori

18.00 - Svätého Ignáca z Loyoly, kòaza

+ Anna a Viliam Oèenáš

Poïakovanie za prežité roky a Božie
požehnanie pre rodinu Slobodníkovú

+ Anna a Ladislav Kostúr a mama Mária

+ Emília, Mária a Pavel Pavlenda a deti

7.30 - Svätých Joachima a Anny

18.00 - Sv. Sarbela Makhlufa, kòaza

+ Ivan Patráš

18.00 - Svätého Jakuba, apoštola

+ Anna Zátrochová a rodièia

9.00
Za všetkých farníkov

FARSKÉ  OZNAMY 14.7. - 10.8.2014

14.7.

15.7.

16.7.

17.7.

18.7.

19.7.

20.7.

18.00 - Sv. Andreja-Svorada a Benedikta

18.00 - féria

+ st. rodièia Anna a Jozef Oèenáš,
dcéra Mária a ostatní z rodiny

16. NEDE¼A V CEZROÈNOM OBDOBÍ

+ Anna a Jozef, František,
rodièia a starí rodièia

7.30 - Panny Márie v sobotu

18.00 - Preblah. Panny Márie Karmelskej

+ Júlia a František Slobodník

18.00 - Svätého Bonaventúru, biskupa

+ Zoro Barla a rodièia Emília a Juraj

+ z rodiny Mojžišovej a Komorovej

9.00
Za všetkých farníkov 

Jozef Kuneš, farár

9.00
Za všetkých farníkov

Poïakovanie za dožité roky s prosbou
o Božiu pomoc pre celú rodinu

EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA - Každý štvrtok po sv. omši

4.8.

5.8.

6.8.

7.8.

8.8.

9.8.

10.8.

19. NEDE¼A V CEZROÈNOM OBDOBÍ

18.00 - Svätého Dominika, kòaza

7.30 - Svätej Terézie Benedikty z kríža

9.00
Za všetkých farníkov

+ Mária Valentová

+ Emília Mrvová, 1. výroèie

7.30 - Panny Márie v sobotu

Poïakovanie za Božiu pomoc
pre rodinu Ulbrikovú

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ

18.00 - féria

18.00 - Premenenie Pána

Za Božie požehnanie rodine Babjakovej
a Dominovej 

+ Irena Rose

+ Mária, Juraj, Kornélia a Juraj

18.00 - Sv. Sixta II., pápeža, a jeho spol.

KALENDÁR PODUJATÍ MIKROREGIÓNU POD PANSKÝM DIELOM

19.7. (sobota) Deò obce LUÈATÍN

26.7. (sobota) Fizolòový deò KYNCE¼OVÁ

3.8. (nede¾a) Folklórne slávnosti PRIECHOD

9.8. (sobota) Banícka hostina ŠPANIA DOLINA

16.8. (sobota) Deò obce BALÁŽE

23.8. (sobota) Dobruo Podkonickuo PODKONICE - PLEŠE

15.11. (sobota) Kapustnica a zabíjaèkový tanier NEMCE

PODUJATIA
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(medzinárodná sú�až vo varení gulášu)
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FARSKÁ PÚT

NAŠA PÚ� DO SELIEC

V sobotu, 5. júla 2014, na sviatok svätých Cyrila a Metoda sme si pripomenuli už 1151. výroèie 
príchodu slovanských vierozvestov na Ve¾kú Moravu. Opä� sme sa vybrali na pešiu pú� do Seliec. 
Aj keï poèet pútnikov oproti vlaòajšku výrazne klesol, sila modlitby ruženca a litánií nás doviedli až 
do cie¾a. Cestou sa ku nám pridala skupinka pútnikov z Priechoda. V Selciach nás pútnikov a 
našich duchovných otcov d.p. Jozefa Kuneša a Mareka Iskru už tradiène pri Farskom kostole sv. 
Cyrila a Metoda privítal duchovný správca d.p. Gabriel Brendza. 

Slávnostnú sv. omšu celebroval generálny vikár Banskobystrickej diecézy Mons. Branislav 
Koppal.

K duchovnému obèerstveniu sa pridalo aj pohostenie agapé, ktoré èakalo po sv. omši na 
všetkých zúèastnených a tak sme takto posilnení mohli vyrazi� peši v modlitbách spä� do našich 
milých Podkoníc.

Vladimíra Turèanová
foto: Vladimíra Turèanová

01Júl & August 2014 Júl & August 2014

PODKONICKÁ ROZPRÁVKOVÁ NEDE¼A V OBRAZOCH

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Foto: Pavel Pitoòák
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FARSKÉ OKIENKO

Akvinský (1225-1274).  Pápež Ján XXII. potom upravil slávenie sviatku tak, aby sa slávnos� 
konala so slávnostným sprievodom, pri ktorom sa má nies� ulicami Sviatos� Oltárna. 

 

Tradícia procesií sprevádza jeden z najväèších cirkevných sviatkov, ¾udovo nazývaný Božie 
Telo, odpradávna. Tajomstvo Ježišovho Tela a Krvi, na ktoré sa pri každej omši premieòa chlieb a 
víno, veriaci v procesii na èele s kòazom symbolicky oznamujú svetu nosením monštrancie s 
kúskom premeneného chleba ulicami dedín a miest. Postupne sa zastavujú pri štyroch oltároch, 
symbolizujúcich štyri svetové strany. „Oltáriky“ vytvoria veriaci zo zelene, kvetov a domácich 
devocionálií pred svojimi domami. Na týchto miestach sa koná verejná poklona a udelenie 
požehnania Eucharistiou. Deti na znak svojej úcty a lásky k Bohu rozsypávajú na cestu lupene 
kvetov a veriaci zhromaždení v procesii spievajú náboženské piesne.

 

Tohto roku pripadol sviatok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi na štvrtok, 19. júna 2014. U nás 
v Podkoniciach sme si už tradiène aj my v procesii a pri oltárikoch uctili Eucharistiu, v ktorej je celý 
Kristus, Boh a èlovek sviatostným spôsobom prítomný v podobe chleba a vína.

Vladimíra Turèanová
foto: Vladimíra Turèanová

JÚN V ŠKOLE

4.6. - v stredu do materskej školy zavítal s hudobno-taneèným programom „Rozprávkový bufet“ 
pán Èekovský, nie Marian ako sme si pôvodne mysleli, ale Valentín, napriek tomu si myslím, že sa 
program de�om ve¾mi páèil a za správne vylúštenie hádaniek si deti odniesli domov buï sladkú, 
alebo vecnú odmenu.

9. 6. - pondelok k nám prišli chlapci z väzenskej a justiènej stráže a predviedli nám prácu 
psovodov. Deti sa mohli na vlastnej koži presvedèi�, že dobre vycvièený psík poslúcha len svojho 
pána. 

10. 6. - v dopravný deò, prišli všetci školáci a škôlkári do školy na nejakom „dopravnom 
prostriedku“ (odrážadlá, kolobežky, trojkolky alebo bicykle) p. Barla s kolegom nám priblížili prácu 
polície, deti si mohli vyskúša� jednoduché dopravné situácie, nepriestrelnú vestu, putá, èi nasadnú� 
do policajného auta alebo vidie� zbrane zblízka. 

11.6. - sme so školákmi navštívili Arborétum Borová hora - týždeò ruží

13. 6. - aj tento rok sa zúèastnila na sú�aži: „¼upèiansky èitárik“ naša žiaèka Barborka Hrušková 
a získala 3.miesto, za èo jej srdeène gratulujeme 

18.6. -na školský výlet do Tatier sme išli devä�miestnym autom pána farára, šoféra nám robil 
pán Turèan. Cie¾om našej trasy boli Studenovodské vodopády. Poèasie nám prialo a na spiatoènej 
ceste sme sa tradiène zastavili na zmrzline v Lopeji

22.6. - V nede¾u od 14:00 zaèínala kultúrnospoloèenská akcia urèená všetkým de�om a 
rodinám „Podkonická rozprávková nede¾a“. Touto cestou by sme chceli poïakova� za peòažné 
príspevky: Spolku Podkonièan, firme Nera, p. Miroslavovi Randovi, p. Pavlovi Stykovi, p. 
Mariánovi Budze¾ovi, p. Petrovi Budajovi, Komunálnej pois�ovni 

Obèerstvenie: Miroslav Budaj Súkromná farma B+B, Maroš Lalík Pohostinstvo na Hrbe 
Ceny do tomboly a odmeny na stanovištiach: Obecný úrad, hostinec Tríbel, Ladislav 

Slobodník, Farský úrad, rodiny: Polónyová, Zátrochová, Stachová, Luptáková, Kostúrová, 
Skladányiová, Èunderlíková, Kostúrová, Katarína Hošalová, Peter Štibraný 

Ve¾ké poïakovanie patrí podkonickej mládeži za ich aktivitu, nápady a èas venovaný našim 
najmenším a všetkým, ktorí sa podie¾ali na príprave a realizácii Podkonickej rozprávkovej nedele.

25.6. - v poobedných hodinách bola opekaèka spojená s „Èarovnou nocou“ - nocou strávenou v 
škole pre predškolákov a školákov. Poèasie nám ve¾mi neprialo, ale napriek tomu sa nám podarilo 
opiec� nejakú tú špekaèku.

Zuzana Dobríková 

9. 6. - pondelok k nám prišli chlapci z väzenskej a justiènej stráže a predviedli nám prácu 
psovodov. Deti sa mohli na vlastnej koži presvedèi�, že dobre vycvièený psík poslúcha len svojho 
pána 

10. 6. - v dopravný deò, prišli všetci školáci a škôlkári do školy na nejakom „dopravnom 
prostriedku“ (odrážadlá, kolobežky, trojkolky alebo bicykle) p. Barla s kolegom nám priblížili prácu 
polície, deti si mohli vyskúša� jednoduché dopravné situácie, nepriestrelnú vestu, putá, èi nasadnú� 
do policajného auta alebo vidie� zbrane zblízka 

JÚN V ŠKOLE

4.6. - v stredu do materskej školy zavítal s 
hudobno-taneèným programom „Rozprávkový bufet“ 
pán Èekovský, nie Marian ako sme si pôvodne 
mysleli, ale Valentín, napriek tomu si myslím, že sa 
program de�om ve¾mi páèil a za správne vylúštenie 
hádaniek si deti odniesli domov buï sladkú, alebo 
vecnú odmenu

ZÁKLADNÁ ŠKOLA



SLÁVNOS� NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI

Osobitnou slávnos�ou Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi každoroène ïakujeme za Pánovu 
prítomnos� v Eucharistii. Slávi sa vo štvrtok po nedeli Najsvätejšej Trojice (druhý štvrtok po 
Turícach - Zoslaní Ducha Svätého).

 

Za zavedenie tohto sviatku ïakujeme sv. Juliane z Cornillonu, známej aj ako sv. Juliane z 
Liége. Narodila sa medzi r. 1191 a 1192 pri Liége, v Belgicku. Keï Juliana vo veku pä� rokov osirela, 
so sestrou ju zverili augustiniánkam v kláštore s nemocnicou pre malomocných Mont-Cornillon. 
Vychovávala ju sestra Sapientia, ktorá napomáhala jej duchovné dozrievanie, až kým Juliana 
sama prijala reho¾né rúcho a stala augustiniánkou. Nadobudla pozoruhodné vzdelanie a èítala 
dokonca diela cirkevných otcov v latinèine, najmä sv. Augustína a sv. Bernharda. Okrem bystrej 
inteligencie prejavovala zvláštny sklon ku kontemplácii. Vo veku 16 rokov mala po prvý raz víziu, 
ktorá sa neskôr pri eucharistickej poklone viackrát opakovala:

 

Ukázal sa jej mesiac v plnom lesku prerušený temným pásom. Pán jej dal pochopi� 
význam tohto zjavenia. Mesiac symbolizoval život Cirkvi na zemi, temný pás však chýbanie 
liturgického sviatku, za ktorého zavedenie sa mala Juliana aktívne zasadzova�: sviatku, pri 
ktorom by sa veriaci mohli klaòa� Eucharistii, aby sa rozmnožila viera, napomáhalo cvièenie 
cností a uzmierovali zneuctenia Najsvätejšej sviatosti oltárnej.

 

Asi 20 rokov Juliana, ktorá sa stala predstavenou kláštora, toto zjavenie uchovávala v tajnosti. 
Potom sa s tým zverila dvom zapáleným uctievate¾kám Eucharistie: bl. Eve, pustovníèke a Izabele, 
ktorá prišla k nej do kláštora Mont-Corillon. To, èo sa stalo Juliane, sa u svätcov deje èasto: Aby 
dostali potvrdenie, že vnuknutie prichádza od Boha, je vždy potrebné ponori� sa do modlitby, vedie� 
trpezlivo èaka�, h¾ada� priate¾stvo a konfrontáciu s inými dobrými dušami a všetko podriadi�  
úsudku Cirkvi. Po poèiatoènom váhaní biskup v Liége, Robert von Thorote, návrh Juliany a jej 
spoloèníèok  prijal a v roku 1246 po prvý raz zaviedol slávnos� Božieho Tela a Krvi vo svojej 
diecéze. 

 

Pápež Urban IV. svojou encyklikou Transiturus de hoc mundo v roku 1264 rozšíril slávenie tohto 
sviatku na celú Cirkev. Omšové texty a hymnické piesne pre liturgiu hodín zložil sv. Tomáš  

...

..

...

FARSKÉ OKIENKO

Spravodaj  ODKONICKÝP Spravodaj  ODKONICKÝP Spravodaj  ODKONICKÝP5Júl & August 2014 Júl & August 2014

11.6. - sme so školákmi navštívili Arborétum Borová hora - týždeò ruží

13. 6. - aj tento rok sa zúèastnila na sú�aži: „¼upèiansky èitárik“ naša žiaèka Barborka Hrušková 
a získala 3.miesto, za èo jej srdeène gratulujeme 

18.6. -na školský výlet do Tatier sme išli devä�miestnym autom pána farára, šoféra nám robil 
pán Turèan. Cie¾om našej trasy boli Studenovodské vodopády. Poèasie nám prialo a na spiatoènej 
ceste sme sa tradiène zastavili na zmrzline v Lopeji

22.6. - V nede¾u od 14:00 zaèínala kultúrnospoloèenská akcia urèená všetkým de�om a 
rodinám „Podkonická rozprávková nede¾a“. Touto cestou by sme chceli poïakova� za peòažné 
príspevky: Spolku Podkonièan, firme Nera, p. Miroslavovi Randovi, p. Pavlovi Stykovi, p. 
Mariánovi Budze¾ovi, p. Petrovi Budajovi, Komunálnej pois�ovni 

Obèerstvenie: Miroslav Budaj Súkromná farma B+B, Maroš Lalík Pohostinstvo na Hrbe 
Ceny do tomboly a odmeny na stanovištiach: Obecný úrad, hostinec Tríbel, Ladislav 

Slobodník, Farský úrad, rodiny: Polónyová, Zátrochová, Stachová, Luptáková, Kostúrová, 
Skladányiová, Èunderlíková, Kostúrová, Katarína Hošalová, Peter Štibraný 

Ve¾ké poïakovanie patrí podkonickej mládeži za ich aktivitu, nápady a èas venovaný našim 
najmenším a všetkým, ktorí sa podie¾ali na príprave a realizácii Podkonickej rozprávkovej nedele.

25.6. - v poobedných hodinách bola opekaèka spojená s „Èarovnou nocou“ - nocou strávenou v 
škole pre predškolákov a školákov. Poèasie nám ve¾mi neprialo, ale napriek tomu sa nám podarilo 
opiec� nejakú tú špekaèku.

Mgr. Zuzana Dobríková, riadite¾ka ZŠ s MŠ
Foto: Michal Vráb

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

OKIENKO HUMORU

Kúpil som dcére webkameru.
Výsledok? Tretina izby je dokonale uprataná.

V krème:
- Dobrý deò, prosím si jedno pivo.
- A ko¾ko máš rokov?
- Dovidenia.

V noci o druhej niekto krièí z ulice na panelák.
- Poïte ma roztlaèi�! Pomôžte mi, roztlaète ma!
V jednej izbe sa zobudí žena a budí manžela.
- Vstávaj a choï roztlaèi� suseda na aute, aj on ti dva razy pomohol, keï si mal slabú baterku.
Muž sa ochotne obleèie a ide dole ku autám, no tam nikoho nevidí.
- Sused, kde si?
- Tu na hojdaèke.

Policajt šoférovi:
- Fúkajte!
- A kde vás bolí? -jk-
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JOZEF KOSTÚR O FOKLÓRNEJ SKUPINE VYSOKÁ

Vlani som ich videl nieko¾kokrát nacvièova� v kultúrnom dome program. Raz som prišiel aj 
nakuknú� dovnútra a páèilo sa mi, že folklór sa u nás udržuje stále nad vodou. Potom som stretol 
celú partiu, ako sa lúèia so sezónou v krème na Hrbe. Rozhodol som sa preto, pre rozhovor s 
Jozefom Kostúrom, ktorý drží súbor Vysoká pohromade.

Jozef, kedy ste stvorili Vysokú z popola?
Zaèalo to vznika� v roku 1997, kedy sa myšlienka pomaly pretavila do reality. Samotný názov 

Vysoká sme prijali v roku 2005, kedy sme mali ís� na vystúpenie do Pribiliny. Dumali sme nad 
názvom, pod akým by sme vystúpili.

Už predtým ako Anka Slobodníèka mala ženy a ja mužov, tak sme sa stretávali. Vystupovali sme 
však pod menom Podkonièan. Èasom sme zistili, že Vysoká bude lepšia.... Môj sen bol vždy hudba, 
ktorá by nás doprevádzala. Vïaka Tonkovièovým folklórnym slávnostiam pred siedmimi rokmi sa 
stal sen realitou. Dal som dokopy cigánsku muziku.
 

Zaèali ste sa stretáva� každý rok?
V podstate sa stále nieèo pripravuje. Každý rok treba nieèo robi�. Keï je potreba, stretneme sa 

spoloène, sadneme si, podumáme, ktoré presnièky, aká choreografia a vytvoríme program. 
Dokonca máme aj vlastné DVD-èko, kde to všetko vidno. Má to šmrnc.

 

To znamená, že sa snažíte robi� nové veci?
Áno. Lúènica a podobné súbory robia tiež nové choreografie. Ja sa snažím robi� tiež nové veci. 

Hoc' som unavený, a nemám z èoho èerpa� :-)
 

Chýbajú Vám mladí ¾udia?
Momentálne sme na tom dobre, lebo sa dali dokopy dievèatá z obce. Na moje potešenie je, že 

spolu ich chodí až 14, èo omladilo náš starší kolektív.
Preto by som poprosil ¾udí, ktorí majú staršie kroje a ktoré by sa ešte dali využi� pre naše mladé 

dievèatá, keby nám ich darovali alebo dovolili odkúpi� za symbolickú cenu.  Vopred ïakujem za túto 
možnos�.

ROZHOVOR S ...ROZHOVOR S ...

Jozef Kostúr

MV: Kedy sa datuje vlastne vznik folklórneho súboru 
alebo skupiny v Podkoniciach?

JK: Folklórna skupina z Podkoníc, ak ma pamä� neklame, 
fungovala už v sedemdesiatych rokoch pod vedením uèite¾ky 
Lýdie Budajovej a jej manžela pána uèite¾a Jozefa Budaja.

Mali ve¾ké š�astie, že mali rodièov, ktorí boli vynikajúci 
speváci a pamätníci. Nemôžeme zabudnú� však aj na nášho 
pána uèite¾a Alfonza Mojžiša, ktorý založil prvý detský súbor v 
Èeskoslovensku. Všetci uèitelia, ktorí nás uèili, èi už pán uèite¾ 
Mojžiš, Pikula alebo Budaj, nám dali ve¾a. Všetko to bolo 
založené na poznávaní prírody alebo spoznávaní nášho 
krásneho okolia.

 
Kedy bola založená FS Vysoká?

Vysoká bola založená v roku 2004, ale folklórna skupina èo 
si pamätám s malými prestávkami funguje už od 97-ho. Vïaka 
¾udom, ktorí chodia na úkor vlastného vo¾na... Preto im touto 
formou chcem ve¾mi pekne poïakova�.

   Pamätám sa, keï sa ešte basa pochovávala, ako to bolo?
To bolo super, máš pravdu. Vtedy to bolo na dobrej ceste, dos� bolo urobených vecí. Treba to 

dotvori� a chodi� znovu a stretáva� sa. Mali by sme udrža� túto tradíciu, lebo je to na dobrej ceste 
zachovania kultúrneho dedièstva.

Kde všade ste boli vystupova�?
Rôzne, kde nás zavolajú. Chodíme pravidelne každý rok, všade, kde nás pozvú a kde je priestor 

pre nás. Èasto sa nám stáva, že musime aj odmietnu�. Ak nám napríklad nepreplatia autobus do 
Bratislavy, nemôžeme to prija�. Potrebujem aj pokry� náklady na cestu, na muzikantov.

Za rozhovor ïakuje a ve¾a tvorivých nápadov a úspešných vystúpení praje
Ing. Michal Vráb

Foto: archív Jozefa Kostúra

Bacúch - 1984

Pribylina - 2006

Priechod - 2002

Cesta na Turièný jarmok - 2007
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