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MILÍ SPOLUOBÈANIA,
v tomto dušièkovom období, keï si spomíname na našich drahých zosnulých príbuzných a
priate¾ov, venujme myšlienku a modlitbu aj za našu bývalú pani uèite¾ku Boženu Pikulovú, ktorú
sme za hojnej prítomnosti našich obyvate¾ov pochovali 26.10.2011 v Ráztoke. Ako uèite¾ka
vychovávala a vzdelávala dve generácie ¾udí našej obce a svojou aktívnou èinnosou sa zaslúžila
o jej rozvoj, a preto si urèite zaslúži miesto v srdciach podkonièanov.
V pomaly zaèínajúcom zimnom období nastáva priestor pre zimné športové aktivity. Teší ma, že
sa aktivizujú ženy a dievèatá, ktoré budú cvièi v telocvièni zumbu a radi privítajú všetkých
záujemcov aj z radov mužov. V našej obci máme stolnotenisový oddiel a ako jediná dedina v
banskobystrickom a breznianskom okrese máme v štvrtej a piatej lige prihlásené tri družstvá. Som
ve¾mi rád, že do týchto tímov sa postupne zapracúvajú mladí nádejní hráèi z našej obce, èo je ve¾mi
pozitívne. Chcem ešte stolnotenisovému oddielu poïakova za to, že opä ako po iné roky,
neberú do rúk len stolnotenisové rakety ale aj ká¾aèky, pucky i kliny a spracovali drevo na kúrenie v
našej škole.
Po spomienke na našich blízkych, ktorí už nie sú medzi nami, prichádzajú so svätým Martinom
do našej dediny hody. Tie nás upriamujú na tých, ktorí sú okolo nás a potrebujú polovicu nášho
pláša v podobe dobrého skutku, pomoci, úsmevu, èi pekného slova. Nech je pre nás náš patrón
vzorom, aby sme sa bez váhania rozdelili o svoj pláš.
Michal Kukuèka, starosta obce
TESTAMENT
Už dávnejšie zomrel bohatý muž, ktorý nemal príbuzenstvo, avšak za života sa do jeho priazne
snažilo dosta dos ¾udí. Všetci sa s napätím pýtali: „Kto len zdedí jeho milióny?“
Nebožtík zanechal po sebe dva testamenty. Prvý mali otvori hneï po jeho smrti, druhý až po
pohrebe. V prvom testamente bolo napísané: „Chcem by pochovaný o štvrtej ráno.“ Keïže toto
èudácke prianie bolo jeho poslednou vô¾ou, splnili mu ho. Za rakvou okrem kòaza kráèalo iba pä
èiernych postáv.
... pokraèovanie na 2. strane
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PRÍHOVOR
... pokraèovanie z 1. strany
Po spustení rakvy do zeme otvorili aj druhý testament, v ktorom bolo napísané: „Chcem, aby sa
všetok môj majetok rozdelil rovnomerne medzi tých, ktorí mi boli na pohrebe“. Jeho najvernejších
piatich priate¾ov trafilo naozaj závideniahodné šastie...
Kresania však v zásade nemáme dôvod, aby sme nieèo také závideli, pretože máme ešte
väèšie šastie. Každú nede¾u ráno sa stretávame tiež kvôli testamentu, v ktorom nám Boží Syn
odkazuje ešte viac: „Toto robte na moju pamiatku“.
Mnohým ¾uïom sa tento testament zdá divný, biedny, neatraktívny a v nede¾u ostávajú radšej
doma. Avšak tí, ktorí prichádzajú, vedia, že pri stretnutí s Ježišovým skutkom lásky dostávajú ove¾a
viac ako iba nejaký milión.
V novembri myslíme viac než inokedy na našich zosnulých. Radostná nádej prežaruje
spomienku na tých, ktorí milovali Ježišov odkaz, bezmocná pochybnos oblieha pamäti na tých,
ktorí pri èítaní Pánovho testamentu neboli prítomní a modlitbou sprevádzame duše, ktorým sa z
dedièstva ušla zatia¾ iba istota na budúcu slávu. Requiescant in pace.

Jozef Kuneš, farár

OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE
1) UZNESENIE ÈÍSLO 28
Z 8. ZASADNUTIA OZ V PODKONICIACH , KONANÉHO DÒA 13. OKTÓBRA 2011
OBECNÉ ZASTUPITE¼STVO:
Vzalo na vedomie:
1. Kontrolu predchádzajúceho uznesenia
2. Informáciu o èerpaní rozpoètu za III. štvrrok 2011
3. Diskusné príspevky poslancov
pomer
hlasov:
Schválilo:
1. Vypísanie verejnej obchodnej súaže na prenájom pohostinstva na Hrbe
2. Vypísanie zámeru prenaja obecný pozemok na LV 431 p.è.722 v k.ú. Podkonice
3. Vypísanie zámeru prenaja byt v ZŠ s MŠ
4. Projekt a spolufinancovanie opravu kotolne ZŠ s MŠ z Envirofondu

V Podkoniciach, 14.10.2011
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POLNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO

Èo sú DPL a ako ïalej
Na základe zákona NR SR è. 3/2005 Z.z., ktorý novelizuje zákon è. 42/1992 Zb. o úprave
majetkových vzahov a vysporiadaní majetkových nárokov v družstvách Po¾nohospodárske
družstvo v Podkoniciach malo povinnos do 31.5.2005 vyda podielnické listy oprávneným
osobám. Podielnici, ktorí chceli získa svoj podiel na majetku družstva si museli otvori nový
majetkový úèet v Centrálnom depozitári cenných papierov na základe písomnej žiadosti.
Nevydaním podielnických listov by sa družstvo vystavovalo riziku likvidácie. Tú by mohol
nariadi súd, ktorý by zároveò urèil likvidátora, ktorý by potom uspokojoval poh¾adávky
oprávnených osôb v rámci likvidácie družstva.
V snahe splni si literu zákona a predís nepríjemnej skutoènosti po konzultáciách s rozliènými
obchodníkmi s cennými papiermi, sme ako najvýhodnejší (najlacnejší) poradili našim podielnikom
RM-S Market o.c.p., v ktorom sa platil len poplatok za otvorenie úètu a nie jeho vedenie. Zmluva o
zriadení úètu neuvádzala platenie poplatkov, ale ani neplatenie. Na nemilé prekvapenie vlastníkov
úètov RM-S Market zaèal posiela poštové poukážky na úhradu poplatkov za vedenie úètu.
Družstevné podielnické listy (ïalej DPL) sa stali ve¾kou témou. Týmto príspevkom nechcem
poukazova na postavenie vlastníka DPL ako vlastníka podielov na majetku družstva. Chcem vás
len oboznámi èo robí družstvo pre to, aby oslobodilo vlastníkov úètov od povinnosti plati poplatky
za vedenie úètu. Predstavenstvo Po¾nohospodárskeho družstva v Podkoniciach schválilo premenu
DPL zo zaknihovanej formy na listinnú, s èím oboznámilo výroènú èlenskú schôdzu a táto s
návrhom súhlasila.
V súèasnom období sme za pomoci spoloènosti LawFarm s.r.o. zaèali s realizáciou premeny
DPL zo zaknihovanej na listinnú formu, o èom budú v krátkom èase listom informovaní všetci
vlastníci DPL. Celý proces obsahuje nieko¾ko krokov, ktoré majú zákonom stanovené termíny.
Najkratší možný èas ukonèenia je osem mesiacov.
Èo teraz s doruèenými poštovými poukážkami za poplatky?
V záujme predís možným vymáhaniam doporuèujeme poplatok uhradi, ústrižok si odloži a
keï budete vyzývaní na prevzatie listinného DPL tento vám bude preplatený. Nedá sa to robi
individuálne, lebo vlastníci DPL sú po celom Slovensku.
Preèo neprevies DPL PD v Podkoniciach na Fond národného majetku (ïalej FNM)?
DPL nášho družstva nie je bezcenný papier, družstvo hospodári a vlastní majetok, ktorým je
DPL krytý. Aj keï v súèasnosti, vari tak ako väèšina podnikov na Slovensku najmä v
po¾nohospodárstve máme problém s finanènou hotovosou pre neustále zmeny v dotaènej a
cenovej politike, veríme, že situácia sa vylepší. Keby sme si to nemysleli, nevykonávali by sme
rekonštrukcie stavieb a neobnovovali strojový park. Prevodom DPL na FNM vám síce budú
odpustené poplatky za vedenie úètu, ale FNM podiely na majetku na neho prevedené bude
odpredáva a môže sa sta, že do Podkoníc príde nový väèšinový vlastník. Zdôrazòujem, že toto sa
týka len majetku družstva a nie po¾nohospodárskej pôdy ktorú budú vždy vlastni súèasní vlastníci,
pokia¾ sa oni nerozhodnú inak. Je to len na vás, vlastníkoch DPL, ako sa rozhodnete naloži s
podielnickým listom. Terajšie družstvo vzniklo pred 20 rokmi za ve¾mi ažkých podmienok
odèlenením z JRD VF Selce. Tých v súèasnosti cca 15 aktívnych pracovníkov a ich predchodcov
ktorí odišli na dôchodok sa snaží, aby sa naše družstvo nepridalo k mnohým, ktoré sú už v likvidácii.
Keï dnes mám možnos sa vám prihovori, chcem poïakova všetkým vlastníkom pôdy za to
že ju zverili do našich rúk, ako aj tým, ktorí s nami aktívne spolupracujú a podporujú nás.
Rozhodnutie ako s vašim DPL naložíte je len na vás. Prosím vás ale ešte záverom o trpezlivos a
aktívnu spoluprácu pri našom procese premeny DPL.
Ing. Soòa Portelekyová, predsedníèka PD v Podkoniciach
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA
VÁŽENÍ OBÈANIA - OBYVATELIA PODKONÍC
Základná škola s materskou školou Vám ïakuje za úèas na zbere papiera. Osobitne chceme
poïakova pánovi Milošovi Turèanovi za zvážanie papiera spred vašich obydlí.
ZŠ s MŠ Podkonice

Z ÈINNOSTI NAŠEJ ŠKOLY
Dva mesiace školského roka uplynuli ako voda a za nieko¾ko týždòov budeme hodnoti prvý
štvrrok. Ja sa obzriem spä a priblížim vám našu èinnos a aktivity. Spolu so žiakmi sme zažili ve¾a
pekných chví¾ aj mimo školského vyuèovania. Žiaci sa tiež uèili, ale trochu inak formou zážitkového
vyuèovania.
V septembri pri príležitosti Dní mesta Banskej Bystrice sme navštívili Tihányiovský kaštie¾ v
Banskej Bystrici. Uèivo z prírodovedy si rozšírili prehliadkou prírodovedného múzea. Deom sa
zvieratká ve¾mi páèili.
Cestou do kaštie¾a žiaci prakticky ukázali poznatky z dopravnej výchovy.
Na nádvorí radnice v "ZÁŽITKOVE“ prejavili svoju smelos a výreènos, keï odpovedali na
otázky do mikrofónu. Šikovní a obratní boli v pohybovej súaži. Zaslúžili si - ,,vyhrali “ darèeky. Na
záver si pozreli bábkové mini divadlo.
V októbri mali žiaci opä kultúrne vyžitie návštevou divadelného predstavenia Perinbaba. "To
bol zážitok“ - znelo priamo z úst žiaka Tomáška. Tá veta hovorí za všetko. Pre nepriaznivé
autobusové spojenie na odvoz detí ZŠ aj MŠ sa podujal pán farár Mgr. J. Kuneš a pani uèite¾ky Z.
Dobrí ková a M. Gregorová. Za to im ïakujeme.
Divadelné predstavenie v Banskej Bystrici nebola naša jediná spoloèná akcia s materskou
školou. Krásnu hodinku sme spolu strávili na školskom dvore v spoloènosti dvoch koníkov a
radostných detí. Na koníkoch sa vozili deti ZŠ, MŠ aj predškôlkári. Túto rados deom doprial pán
Peter Polóny s pánom Polónym st.

Koníky na školskom dvore
Výrobky našich žiakov
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Aj naši žiaci vedia urobi druhým rados. Kultúrnym programom vyèarili úsmev jubilantom. Po
programe rozdali oslávencom vlastnoruène vyrobené blahoželania.
Je jeseò a všetci chceme by zdraví. V školskom klube žiaci chodia èasto do blízkej prírody.
Zbierajú šípky, pijú šípkový èajík. DNI MLIEKA si pripomenuli pekným príbehom ,,Pohár mlieka“,
zhotovili papierové hrnèeky, vytvorili nástenku s nálepkami mlieènych výrobkov.
Na šípkovom èaji sme si spoloène pochutnali aj na TEKVICOVEJ SLÁVNOSTI. Zabávali sme
sa všetci spoloène - žiaci ZŠ a MŠ, rodièia, zamestnanci školy. Veï bolo potrebné oslávi JESEÒ - ,
PANI BOHATÚ “.
Mgr. Dagmar Demianová

Tekvicová slávnos

Tekvicová slávnos

VAŠE PRÍSPEVKY
.
K PAMIATKE ZOSNULÝCH
Prvé novembrové dni patria pamiatke našich blízkych, èo nás predišli a spia spánkom pokoja.
Tu na hroboch sa stretávajú živí a spomínajú na svojich odpoèívajúcich. V tento deò tisíce
plamienkov sviec sa rozsvietia na hroboch a tie svetlá budú obrazom zažatých svetiel aj v našich
srdciach, v našom vnútri. My, živí, si rôznym spôsobom môžeme vyjadri pozornos, no pre nich
zostáva už len tichá spomienka. Pamiatka èloveka na tejto zemi má svoju hranicu. I keï uplynie
doba hoci aj sto rokov po smrti, pamäta si možno budú vnuci alebo pravnuci, ktorí poèuli od svojich
rodièov. Na hroboch narastie mach, okolo zarastie trávou, kameò popraská, rozpadne sa. Zmizne aj
jeho meno. Len máloktorí zostávajú zachovaní v mysliach, a èo už tí, na ktorých nemá kto da malú
kytièku kvetov, zaža malý kahanèek.
Sme rodièmi, starneme, pomaly budeme opúša všetkých malými krôèikmi schodmi rokov.
Podivné sú odchody ¾udí zo sveta. Viacerí sme hovorili: „Len jeden život mám, ak si ho zahubím,
druhý nenájdem.“ Život je spojnica dvoch bodov - narodenia a smrti. Aj z nás budú hroby, zem nás
prikryje ažkým vrchnákom. Hodi kytièku, zapáli svieèku je málo. Mnoho ¾udí sa navzájom
nenávidí, ale len preto, že sme pohodlní h¾ada možnos, ako milova. Žia¾ tieto slová prídu na
rozum po smrti blízkeho. Veï jeho duch je vždy s nami. ažko prežívame chvíle rozlúèky.
Nakoniec povedzme si, skloòme sa pred Božím rozhodnutím a kráèajme za veèným stretnutím.
Chvíle ažko prežívame v duchu, avšak všetci na vzkriesenie budeme èaka. To tajomstvo vône
chryzantém nech nám pripomenie, za koho sa na hrobe modlíme.
Anna Husárová
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KULTÚRA
AJ MY SME SI UCTILI RELIKVIU SV. CYRILA
V rámci prípravy na 1150. jubileum príchodu svätého Cyrila a Metoda na naše územie, ktoré sa
uskutoèní v roku 2013, sa zaèalo dvojroèné putovanie relikvie svätého Cyrila po farnostiach celého
Slovenska. Relikvia z tela svätého Cyrila je pre nás vzácnym podnetom, aby sme si pripomenuli
dielo našich slovanských vierozvestov, keï v ¾uïoch prehlbovali poznanie Písma. Tiež, aby sme sa
aj my stále obnovovali a posilòovali vo viere a tak v duchu našich vierozvestov a pod¾a ich príkladu
slovom i životom svedèili o Bohu.
Relikvia je malou èiastkou z tela svätého Cyrila, konkrétne ide o èas ramena. Je èasou toho
tela, ktorého ruky prvýkrát písali znaky slovanskej abecedy, hlaholiky, ktoré niesli listiny s prekladmi
posvätných textov, žehnali a rozhrešovali, ktoré svätý Konštantín - Cyril podával bratom a sestrám
na znak spoloèenstva s nimi, ktorého ústa vyslovovali pred našimi predkami v staroslovienèine
slová svätej omše. Máme medzi sebou èiastoèku z toho tela, ktoré prekonávalo to¾ké vzdialenosti v
plnení misijného poslania - ponúknu našim predkom ešte hlbšie poznanie evanjelia vo svojej reèi.

My sme mali vzácnu príležitos ucti si relikviu sv. Cyrila v našom kostole Sv. Martina v nede¾u 9.
októbra 2011 poèas sv. omše a po nej do 14. hodiny v osobnej modlitbe. Potom nasledovala
prednáška o živote a poslaní sv. Cyrila a Metoda, ktorú nám predniesol spolu s videoprojekciou
dôstojný pán farár Branislav Dado z Brusna.
Svätý Cyril, vlastným menom Konštantín, sa narodil pravdepodobne v roku 827 v gréckom
meste Solún (Thessaloniky) ako najmladšie siedme diea rodièom Levovi a Márii. Otec bol vysokým
vojenským dôstojníkom. Jeho brat Metod bol starší a narodil sa okolo roku 815. V okolí Solúna
vtedy žili Slovania a tak sa aj títo dvaja bratia nauèili tamojší jazyk. Metod vyštudoval právo a stal sa
náèelníkom jednej župy, kde bolo slovanské obyvate¾stvo. Konštantín mal mimoriadne nadanie na
filozofiu a humanitné vedy. Stal sa teológom, jazykovedcom, prekladate¾om a hymnografom. Na
cisárskej škole v Carihrade študoval spolu s budúcim cisárom Michalom III. V uèení tak vynikal, že
mu dali prímenie „filozof“. O pár rokov bol vysvätený za diakona. V Carihrade ho vymenovali aj za
patriarchovho archivára. Neskôr vyuèoval filozofiu na Vysokej dvornej škole a po palácovom
prevrate sa utiahol na horu Olymp, kde žil aj Metod. Obidvaja bratia sa dali na duchovnú dráhu a boli
vysielaní ako misionári. Takto boli v roku 860 poslaní na misie ku Chazarom, na územie dnešnej...
PODKONICKÝ
ODKONICKÝSpravodaj
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KULTÚRA
Ukrajiny. Tam našli pozostatky pápeža sv. Klimenta, ktorý tam bol vo vyhnanstve. Domov sa
vrátili v roku 862.
Keï sa byzantský panovník Michal III. rozhodol vyhovie požiadavke moravského kniežaa
Rastislava, aby mu na jeho územie poslal misionárov, boli Metod a Konštantín tou najlepšou
vo¾bou; poznali jazyk, boli schopní po organizaènej stránke a vhodní na misijné poslanie.
Konštantín ešte pred tým zostavil staroslovienske písmo hlaholiku a postupne do tohto jazyka
preložil celú liturgiu (texty bohoslužieb) a èas Svätého písma, poènúc evanjeliom sv. Jána : „Na
poèiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a Bohom bolo Slovo.“ Toto sú prvé slová napísané v
staroslovienèine a tak sa zaèali kresanské a kultúrne dejiny nášho národa. Po príchode na Ve¾kú
Moravu v roku 863 šírili vieru, vyuèovali jazyk a písmo. Poèas pobytu na Ve¾kej Morave napísal
Konštantín v hlaholike Proglas - èiže Predslov k staroslovienskemu prekladu biblie a tak sa stal
Proglas prvou známou slovanskou a slovenskou básòou (má 110 dvanásslabièných veršov), ktorá
vznikla na území dnešného Slovenska.
V roku 867 odchádzajú do Ríma, kde u pápeža Hadriána II. získali schválenie nového jazyka v
liturgii západného, t.j. rímskeho obradu staroslovienèiny. A tak ku dovtedajším trom liturgickým
jazykom (gréètine, hebrejèine a latinèine) pribudla aj staroslovienèina. Pápež im taktiež pri príchode
do Ríma vyšiel v ústrety v osobnej slávnostnej procesii, keï sa dozvedel, že nesú so sebou
pozostatky sv. Klimenta. Tie potom uložili v bazilike zasvätenej sv. Klimentovi, kde sa nachádzajú
dodnes. Okrem toho Konštantín a Metod dosiahli u pápeža vysviacku uèeníkov a diakonov
rímskym biskupom a zriadenie samostatnej hierarchie pre Ve¾kú Moravu závislej priamo od pápeža
(na toto územie si nárokovali právo nemeckí biskupi). Konštantín potom v Ríme ochorel a cítiac
blížiacu sa smr, utiahol sa do kláštora kde prijal reho¾né meno Cyril. Zomrel 14. februára 869 v
Ríme. Pochovali ho v bazilike sv. Klimenta. Èas jeho pozostatkov sa nachádza v hornej bazilike v
kaplnke sv. Cyrila a Metoda.
Pápež Hadrián II. po smrti Cyrila vysvätil Metoda za arcibiskupa a posiela ho zároveò ako
pápežského legáta aj pre ostatné slovanské národy spä na Ve¾kú Moravu. Medzitým sa tam dostal
k moci Svätopluk, synovec kniežaa Rastislava, ktorý podporoval franských kòazov a stal sa
odporcom cyrilo-metodskej misie. Metod bol cestou v Bavorsku zajatý a uväznený. V roku 873 sa
vracia na Ve¾kú Moravu, kde mal ve¾ké ažkosti, no napriek tomu šíril ïalej kresanstvo a
pokraèoval v prekladoch Sv. písma a bohoslužobných kníh. Zomrel 6. apríla 885. Pochovali ho v
„hlavnom moravskom chráme z ¾avej strany oltára presvätej Bohorodièky Márie.“ Dodnes však
nevieme, kde sa spomínaný chrám nachádzal.
V decembri roku 1980 vyhlásil Sv. Otec Ján Pavol II. svätých Cyrila a Metoda za spolupatrónov
Európy.
-vt-
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OKIENKO HUMORU
- Chcem by¾ milionár ako môj otec!
- A ty máš otca milionára?
- Nie, ale aj on chce by milionár.
Pri vykopávkach v starovekom Ríme objavili v zemi neznáme drôty. Pravdepodobne už starí
Rimania používali telefón.
Pri vykopávkach v starej Rusi nenašli žiadne drôty. Pravdepodobne starí Rusi používali mobily.
Idú futbalisti na zájazd poschodovým autobusom. Hráèi dole sa veselo bavia, odrazu si všimnú,
že hore je podozrivo ticho.
Jeden z nich sa tam ide pozrie a vidí, že tam všetci sedia ako prikovaní, držia sa sedadiel a
vydesene èumia pred seba.
- Èo sa deje, preèo ste takí vystrašení? - pýta sa prekvapene.
- Vám dole je hej, vy tam máte vodièa!
Vysvet¾uje Fero psychiatrovi:
- Doktor, nemáte potuchy ako ažko sa spolunažíva s mojou ženou.
Najprv mi položí otázku, vzápätí na òu sama za mòa odpovie a potom mi polhodiny zúrivo
vysvet¾uje, preèo som odpovedal nesprávne.
Príde chlap do predajne zvierat a chce papagája. Majú na výber tri krásne exempláre, jeden za
1000,- druhý za 2000,- a tretí za 6000,-. Chlapík si ich chví¾u prezerá a pýta sa predavaèa:
- Prosím vás, preèo sú tie ceny také rozdielne, keï tie papagáje vyzerajú skoro rovnako?
- No, ten za 1000,- hovorí po španielsky a ten za 2000 to vie preloži do slovenèiny.
- No a èo ten za 6000? - pýta sa zákazník.
- Ten zatia¾ nepovedal ani slovo, ale tí dvaja mu hovoria „šéfe".
- Dobre, -hovorí sudca cigánovi, - keï ste naozaj našli ten prsteò, preèo ste ho neodovzdali na
polícii?
- Lebo na òom bolo vyryté Navždy tvoj.
Poèul si Dežko, že Pa¾o zomrel? Normálne skonal na schodoch pred krèmou.
- Cestou dnu alebo von?
- Cestou dnu.
- Taká smola.
Príde baba k lekárovi:
- Pán doktor, túto noc sa mi zase niè nesnívalo!
- Preèo?
- Neviem. Ale celú noc som preto ani oka nezažmúrila!
Policajt vraví vyhovárajúcemu sa vodièovi:
- Vy ste nejaký chytrý!
- Kto, ja?
- No snáï nie ja?!
PODKONICKÝ
ODKONICKÝSpravodaj
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ŠPORT
ZUMBA
Každý PONDELOK a ŠTVRTOK o 18.30 hod. sa môžete
zapoji do cvièenia ZUMBA v telocvièni ZŠ s MŠ.
Zumba je nový dynamický fitness program, ktorý kombinuje prvky aerobiku a latinsko amerických tancov. Využíva základné kroky taneèných štýlov ako Salsa, Reggaeton, Merengue,
Flamenco, Hip-hop, Chacha, Samba, Calypso, Cumbie a mnohých ïalších... Nielenže vïaka
nemu spálite až 1000 kalórii, ale posilníte takmer všetky svaly tela. Zameriava sa na svalové partie
ako zadok, nohy, ruky, brucho a ten najdôležitejší sval tela, vaše srdce! Zumba má v sebe urèitý
neopísate¾ný druh energie ktorý vás nabije pozitívnou náladou a myslením.
Nemusíte sa ale bá, že by ste mohli zaostáva! Nezáleží na vašom taneènom nadaní, toto
cvièenie je pre všetkých - mladých, starých, chudých, bacu¾atých, ohybných, neohybných. Pri
Zumbe je najdôležitejší pohyb a rados z neho. Základným pravidlom je, že cvièenie sa mení na
jednu ve¾kú párty, poèas ktorej sa ¾udia usmievajú a zbavujú sa nepotrebných kíl. A na druhej
strane, získavajú potrebné endorfíny šastia a bojujú proti stresu. To všetko za znenia vášnivej a
energickej latino hudby. Mnohé z prvkov sa opakujú, èím sa samotné zostavy uèia naozaj
jednoducho.
Príïte si zacvièi spolu s nami!
-jg-

SPOLOCENSKÁ KRONIKA
55. rokov
O¾ga Mešková (è.d. 293)

70. rokov
Mária Slobodníková (è.d. 282)

60. rokov
Bohumil Kretík (è.d. 308)

OPUSTILI NÁS

80. rokov
Júlia Turèanová (è.d. 49)
Anna Oèenášová (è.d. 72) - 82 rokov

POÏAKOVANIE
Tak ako tíško žila, tak tíško - bolesou unavená zaspala. Zaplakal každý, kto ju mal rád. Do
konca nášho života nám bude chýba jej ve¾ká láska a nekoneèná dobrota.
S bolesou v srdci vyslovujem vrúcne poïakovanie za dôstojnú a dojímavú rozlúèku,
pohrebné obrady a slová útechy i povzbudenia duchovnému otcovi Mgr. Jozefovi Kunešovi,
správcovi farnosti Podkonice a všetkým príbuzným, priate¾om a známym, ktorí prišli dòa
8..októbra 2011 odprevadi na poslednej ceste do veènosti našu drahú a milovanú mamièku,
starú a prastarú mamu Annu Oèenášovú.
Ïakujeme za vaše modlitby, prejavy sústrasti a kvetinové dary.
S láskou a úctou smútiaca rodina.
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FARSKÉ OZNAMY
14. 11. 2011 - 20. 11. 2011

7. 11. 2011 - 13. 11. 2011

7.11.

14.11.

18.00 - féria
8.11.

+ Martin Gregor
18.00 - Výr. posv. Lateránskej baziliky

9.11.

+ rodièia Irena a Pavol Kostúr a synovia

18.00 - féria
Poïakovanie a prosba o Božiu pomoc
pre rodinu Valentovú
15.11.
18.00 - féria
16.11.

18.00 - Sv. Leva Ve¾kého, pápeža
10.11.

+ Juliana a Jozef Barla a súrodenci

18.00 - Sv. Alžbety Uhorskej, reho¾níèky
17.11.

18.00 - Sv. Martina z Tours, biskupa
11.11.

+ Peter Flaška

+ Anna a Andrej Gregorèok

+ rod. Bitnerovci, Kostúrovci a deti
18.00 - féria

18.11.

+ Mária a Ján Turèan
7.30 - Panny Márie

7.30 - Sv. Jozafáta, biskupa a muèeníka
12.11.

+ z rodiny Ivanièovej

19.11.

+ rodièia Jozef a Anna a starí rodièia

33. NEDE¼A V CEZROÈNOM OBDOBÍ
9.00
Za všetkých farníkov
13.11.

34. NEDE¼A V CEZROÈNOM OBDOBÍ
9.00
Za všetkých farníkov
20.11.

21. 11. 2011 - 27. 11. 2011

28. 11. 2011 - 4. 12. 2011

21.11.

28.11.

18.00 - Sv. Cecílie, panny a muèenice
Za Božie požehnanie
rodiny Krajèiovej a Durrer
22.11.
18.00 - Sv. Ondreja Dung-Laca a spol.
23.11.

Poïakovanie za 80 rokov života

18.00 - féria
29.11.

18.00 - Sv. Ondreja, apoštola
30.11.

18.00 - féria
24.11.

+ rodièia Mária a Július Barla a syn Ján

+ Mária a Juraj Valent a rodièia

1.12.

2.12.

7.30 - Panny Márie
26.11.

27.11.

+ Dominik Valent, 5. výr.
1. ADVENTNÁ NEDE¼A
9.00
Za všetkých farníkov

+ Ondrej Nemèok
18.00 - féria

18.00 - féria
25.11.

+ František Balko

3.12.

4.12.

+ Ján Styk a rodièia
18.00 - féria
+ František Oèenáš st.,
rodièia Júlia, Pavel a deti
7.30 - féria
+ rodièia Kornélia a Jozef Patráš
a syn Jozef
2. ADVENTNÁ NEDE¼A
9.00
Za všetkých farníkov
Jozef Kuneš, farár
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