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VÁŽENÍ SPOLUOBÈANIA
Zaèína nám mesiac november. Jeho prvé dni patria každoroène Pamiatke zosnulých a
spomienke na svojich najdrahších. Práve na miestach veèného odpoèinku sa stretávajú
príbuzní, priatelia, rodiny blízkeho i vzdialené, teda cintoríny sa stávajú záhradami s vôòou
èeèiny a spomienkových vencov.
Stovky horiacich svieèok a mnoho spomienok nad hrobmi, to je realita týchto dní. Kvety
a svetlá svieèok na hroboch symbolizujú predovšetkým úctu a spomienku. Postojme teda
vo svetle blikajúcich svieèok pri svojich najdrahších zosnulých a s odstupom èasu
venujeme tomuto miestu ticho, pokoj a vïaènos.
O necelé tri mesiace zaène plati na Slovensku nová mena - Euro. Slovensko sa tak
zaradí od 1. januára k 15-tim krajinám, v ktorých sa platí eurom. Slovenské euro mince
budú platné vo všetkých krajinách eurozóny a taktiež eurové mince ostatných krajín
eurozóny budú platným obeživom na Slovensku. Bankovky sú v celej eurozóne rovnaké. V
bezhotovostnom obehu sa bude od 1.1.2009 používa výluène euro. Poèas krátkeho
obdobia duálneho obehu do 16.1.2009, sa bude môc plati aj korunovými bankovkami a
mincami. Po tomto termíne bude zákonným platidlom na území SR už iba euro. Slovenské
bankovky a mince bude možné naïalej vymieòa v komerèných bankách ako aj v Národnej
banke Slovenska.
Chcem len upozorni našich starších obèanov, aby si dali pozor na rôznych
„podomových vymieòaèov“ eur. Najlepšie je všetku prebytoènú hotovos vloži na úèet v
banke, nako¾ko táto prevedie úèty automaticky a bezplatne.
Záverom chcem poïakova za vzornú reprezentáciu našej obce pánovi Dušanovi
Koctúrovi v Mikroregionálnej súaži amatérskej fotografie, ktorý v tejto súaži obsadil
2.miesto. Je len škoda, že ho nenasledujú viacerí.
Jozef Jamrich
starosta obce
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SPOMIENKA NA NAŠICH ZOSNULÝCH
Prišla jeseò a s òou 2. november deò pamiatky zosnulých. Naše kroky k hrobom pôjdu,
pery budú šepka modlitbu tichú, èo k nebesiam mieri.
Zapálime svieèky, dáme kytièku kvetov.
Do oèí tisnú sa slzy.
Veï tu na cintoríne nám spia veèným spánkom všetci.
Rodièia, bratia, sestry, ku komu sa skôr obráti keï máme na srdci bô¾?
Pri svetle svieèok prichodí na nás clivota, veï aj my sme prežili už úctyhodné roky
života.
Všetci ste už k Bohu blízko, len my tu bolesou unavení by sme chceli ticho zaspa.
V duchu máme prosbu jedinú, veï nie sme od vás ïaleko len na druhej strane cesty.
Èakáme, že prídete pre nás , a koneène tam budeme všetci spolu. Odišli ste odkia¾ niet
návratu.
Topole pri škole na kopci sa rozospievali,
vetry ich ako husle do rúk vzali,
snáï k túžbe našej poslednej.
Anna Husárová
penzión dôchodcov „JESEÒ“ Banská Bystrica

SPOMIENKA NA BETKU
Ružencové spoloèenstvo sa chce touto cestou poïakova, už zosnulej Alžbete
Vrábovej (+12.10.2008), za všetko dobré, èo vo svojom živote urobila, hlavne pre cirkevné
spoloèenstvo aj pre našu obec. Spomenieme hlavne jej krásny spev. Mala talent od Boha,
ktorý vedela využi na èes a chválu Božiu a pre rados tých, ktorí ju poèúvali. Tento talent u
nej objavil pán uèite¾ Alfonz Mojžiš, ktorý bol aj organistom v našom kostole. Obdivovali
sme ju aj my, èo sme sa s òou zúèastòovali pri spievaní. Mali sme ju radi pre jej skromnos a
vždy sme si našli spoloènú cestu, po ktorej sme kráèali ïalej. Nezabudneme na Betku,
ktorá bola našou priate¾kou a kamarátkou, na ktorú sa dalo vždy spo¾ahnú. Kto ju poznal
vie, o èom hovoríme - vždy chcela, aby sme svojimi vystúpeniami dosiahli èo najlepšie
výsledky.
Vieme, že naše poïakovanie prichádza neskoro, ale nikto neèakal, že sa tak rýchlo
budeme musie rozlúèi a Betka dokonèí svoju pozemskú pú.
...“spieva budem veène, spieva budem tomu, èo otvára brány k nebeskému trónu...“
Odpoèívaj v pokoji.
Ružencové spoloèenstvo

PODKONICKÝ Spravodaj

November 2008

2

PODUJATIA
FOLKLORISTI V BACÚCHU
Folklórna skupina Vysoká sa 11. októbra 2008 zúèastnila prehrávok v obci Bacúch.
Z.celkového poètu 8 folklórnych skupín sa do ïalšieho kola prebojovali 4 skupiny, žia¾ už
bez našej úèasti.
Vedúci skupiny Vysoká, pán Jozef Kostúr, žiada o podporu v úèinkovaní našu širokú
verejnos. Napríklad susedný Priechod má až raz takú základòu, na ktorej môže dlhodobo
stava. Preto, ak máte radi ¾udovú hudbu a chu obetova pár vo¾ných chví¾, ozvite sa
priamo vedúcemu folklórnej skupiny Jozefovi Kostúrovi, prípadne oslovte niekoho z èlenov
folklórnej skupiny Vysoká.
-jk-

Ilustraèné foto: Vystúpenie FS Vysoká na pôde S¼UKu

SPOLOCENSKÁ KRONIKA

50. rokov

GRATULUJEME
K VÝROCIU

Anna Polonyová (è.d. 327)
Eva Luptáková (è.d. 154)
Milena Ïurkovièová (è.d. 254)

55. rokov
Július Maruška (è.d. 126)
70. rokov
Ondrej Slobodník (è.d. 282)

Ospravedlnenie
V minulom èísle sa nám do Spoloèenskej kroniky vkradol tlaèiarenský škriatok a
omylom pridal 5 rokov pani Anne Oèenášovej (è.d. 157). Preto sa jej touto cestou
ospravedlòujeme a ešte raz prajeme všetko najlepšie k jej 80-tym narodeninám.

ZOMRELÍ SPOLUOBCANIA
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Alžbeta Vrábová (78 rokov)

PODKONICKÝ Spravodaj

VIETE, ŽE ...
PRANOSTIKY
V dnešnom èísle prinášame pranostiky na mesiac november:
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Ak v novembri sneh padá do blata, bude na ozimnom poli ve¾ká strata.
Keï zaèiatkom novembra sneží , máva ten sneh výšku veží.
Je-li o všech svatých (1.11.) léto, bývá o Martinì zima.
Když na Dušièky (2.11.) jasné poèasí panuje, pøíchod zimy to oznamuje.
Keï na deò Všechsvätých prinesie zimu, tak Martin (11.11.) prinesie leto.
Na svätého Huberta (3.11.) ide teplo do èerta.
Svatý Teodor (9.11.) - mrazy lezou z hor.
Akže je Martin (11.11.) mraèný vo dne i v noci, ¾avná zima i na Vyšnej Boci.
Na svätého Martina býva dobrá perina.
Na svätého Martina drž sa, synku, komína.
Svätý Martin chodí na bielom koni, ak príde na sivom koni (hmly), bude zima
striedavá, ak na žltom (sucho), príde tuhá zima.
Na svatého Josafata (14.11.) lepší kožich nežli vesta.
Na svatého Otomara (16.11.) neuvidíš komára.
Katarína (25.11.) má šumné meno, lenže chladné veno.
Katarína na ¾ade a Vianoce na blate.
Na svätú Katarínu schovajme sa pod perinu.
Na Saturnina (29.11.) skuèí meluzína.
Keï na sv. Ondreja sneží (30.11.), sneh si dlho poleží.
Keï svätý Ondrej na plot mráz posadí, nemusíme sa bá povodní ani vody.
Keï svätý Ondrej peknú cestu Lucii spraví, aj Mikuláš ho pochváli.
Na svätého Ondreja dávaj sane do dvora.
-jk-
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA
MIMOŠKOLSKÉ AKCIE V MESIACI OKTÓBER:
- návšteva hvezdárne na Urpíne
- zber orechov, gaštanov, šípok, oberaèka jabåk, lisovanie - ïakujeme rodine našej
pani uèite¾ky M. Gregorovej
- Šarkaniáda, na ktorej sa zúèastnili Tánièka Barlová, Karolínka Rochovská, B e t k a
Gregorová, Lukáš Styk, Lenka Booczová, Jožko Rochovský, Lucia
Booczová. Tohto roku bola Šarkaniáda na lepšej technickej úrovni zlepšila sa
celková technika púšania, šarkany leteli vysoko a dlho, bolo to krásne. Súažiaci
boli ohodnotení zaujímavými cenami. Ïakujeme p. P. Stykovi za sponzorstvo.

- Atletický dvojboj v Priechode zúèastnili sa ho skoro všetci žiaci, najúspešnejšia
bola Terezka Halajová, ktorá si vybojovala 2. miesto v behu, ostatní žiaci si
odnášali dobrý pocit.
- vystúpenie detí zo ZŠ a MŠ v kultúrnom programe pre jubilantov
Snáï sa im podarilo poteši srdcia starších spoluobèanov.

OZNAM
ZŠ s MŠ ponúka možnos zaskáka si v telocvièni na trampolíne s priemerom 4m.
Bližšie info u riadite¾ky školy na tel. è. 0915 988 100.
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FARSKÉ OZNAMY
3. 11. 2008 - 9. 11. 2008
18.00 - féria
3.11.

+ Viola

10. 11. 2008 - 16. 11. 2008
18.00 - Sv. Leva Ve¾kého, pápeža
10.11.

18.00 - Sv. Karola Boromeo, biskupa
4.11.

Na úmysel (cel.)

18.00 - Sv. Martina z Tours, biskupa
11.11.

18.00 - féria
5.11.

+ Ján Jamrich (2. výroèie)

+ rodièov a manžela Martina

12.11.

+ Anna a Mikuláš Bittner a deti

13.11.

+ František Balko

VÝR. POSV. LATERÁNSKEJ BAZILIKY
9.00
Za farnos
9.11.

17. 11. 2008 - 23. 11. 2008
18.00 - Sv. Alžbety Uhorskej, reho¾níèky
Za + rodièov a zosn.
z rodiny Kostúrovej a sestru Annu
17.11.
18.00 - féria
18.11.

+ Ján Melich a Anna

14.11.

Na úmysel (cel.)

15.11.

16.11.

+ Mária Turèanová

24.11.

21.11.

25.11.

23.11.

+ Ján, Margita a synovia
KRISTA KRÁ¼A
9.00
Za farnos

+ Martin a Juliana Ivaniè

+ Július, Mária a syn Ján
18.00 - féria

26.11.

Za + z rodiny Patráš.
18.00 - féria

27.11.

+ rod. Kremnická, Balková a Randová
18.00 - féria

28.11.

18.00 - Sv. Cecílie, panny a muèenice
22.11.

33. nede¾a v cezroènom období
9.00
Za farnos

18.00 - féria

18.00 - Obetovanie Panny Márie
+ Irena a Ján Stanko

+ Mária Turèanová a syn Igor

24. 11. 2008 - 30. 11. 2008
18.00 - Sv. Ondreja Dung-Laka a spol.

18.00 - féria
20.11.

+ Anton Vráb
18.00 - féria

18.00 - féria
19.11.

+ Stanislav Turèan a rodièia
18.00 - féria

18.00 - féria
8.11.

Na úmysel (cel.)
18.00 - féria

18.00 - féria
7.11.

Za farnos
18.00 - Sv. Jozafáta, biskupa a muèeníka

18.00 - féria
6.11.

+ Margita

+ Dominik Valent
18.00 - féria

29.11.

30.11.

+ z rod. Gregorovej
1. adventná nede¾a
9.00
Za farnos
Mgr..Pavel Glejdura

ZMENA FARSKÝCH OZNAMOV VYHRADENÁ !
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