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MILÍ SPOLUOBÈANIA,
v uplynulom období sme v našej obci mali rôzne podujatia, ktoré ma ve¾mi potešili a povzbudili. V poslednom èase to boli tradièná gazdovská zabíjaèka, ktorú organizoval Despotur Dubiny a detský karneval
organizovaný našou školou a mamièkami detí a k tomu ešte viaceré športové turnaje, súaže a preteky.
Ve¾mi by som chcel vyzdvihnú organizátorov týchto podujatí, pretože všetci to robia a robili na úkor
vlastného èasu, ibaže nielen pre seba ale aj pre iných ¾udí. Oceòujem ich ochotu a chu vytvára možnosti
na zábavu, športové vyžitie a súaženie pre všetkých, ktorí o to mali záujem. Som rád, že sú medzi nami
¾udia, ktorí nehrabú len na vlastnom piesoèku, ale myslia aj na ostatných. Samozrejme, že nie vždy sa
všetko dokonale podarí na sto percent a aj organizátori privítajú pripomienky ako èo vylepši, ale pod¾a
ohlasov ¾udí je výborné, že sa tieto podujatia uskutoèòujú. Preto, milí usporiadatelia, vám prajem kopu elánu
a ochoty obetova sa aj pre spoluobèanov a ve¾a vïaènosti i radosti z výsledkov vašej èinnosti. Vašou
odmenou je spokojnos ¾udí, dobrá nálada èi šastný džavot detí. Tá najlepšia odmena.
O obetovaní sa aj pre dobro ¾udí ved¾a nás je aj nasledujúce poïakovanie. Patrí tým, ktorí pravidelne
udržiavali a èistili chodníky a schody do kostola a umožnili nám ostatným prís bezpeène do nášho chrámu.
Hoci by sa patrilo ich menova, skromne povedali, že to robia nie pre svetskú slávu. Ïakujeme a nech vás za
to Pán Boh odmení.
Michal Kukuèka, starosta obce
HALÓÓÓ, BUDÍÈEK!
Aj keï sú podobné slová, ktoré ráno ako prvé preniknú v uchu poza bubienok, zafarbené láskavým
tónom materinského hlasu, nie vždy sa stretávajú s radostnou reakciou, ktorá by prebudeného naplnila
entuziazmom a postavila ho hneï na nohy. „Ešte nie, ešte chví¾u si podriema...“
Vstávanie. Kto ho má rád? Ve¾mi èasto je to jedna z najnepríjemnejších chví¾ nového dòa. Ale preèo?
Preèo èloveku neraz tak ažko padne opusti noc a vykroèi v ústrety novému dòu? Veï deò a svetlo
ponúkajú väèšiu istotu a nové možnosti; v noci a tme sa ove¾a skôr objavuje neistota a strach.
Pôstne obdobie, ktoré sme zaèali zamazaním si tváre zbytkami zhoreného dreva, je èasom, v ktorom
zvoní „nepríjemný“ budík s modernou funkciou SNOOZE, èiže s opakovaným budením. Zmyslom pôstu je
budenie svedomia. Ak sa aj èloveku podarí jedno rušivé zazvonenie sklapnú, o chví¾u to drnèí znova.
Zaèalo to takmer urážkou, že sme len prach (možno nákladne udržiavaný), vyrušova nás bude
napomínajúci hlas pôstneho kazate¾a, inokedy zaznie výèitka poèas modlitby krížovej cesty, potom nás
rozladí poh¾ad na chudobného, ktorému by sme teoreticky mohli pomôc, z vnútra sa ozve obviòujúca
spomienka na modlitbu, na ktorú už dlho nemáme èas, v zápätí dorazí pochybnos o tom èi sme naozaj
hlboko veriaci katolíci. Ak je pôst úspešný, lavína svedomia, ktorá obnažuje aj to, èo bolo už dlho pod
hlbokým nánosom zlých návykov, ne¾útostne pokraèuje.
Hoci sa budenie a vstávanie nezdajú by príjemnými, predsa však ten, kto napokon vstane, ïakuje Bohu
za nový deò, pretože leža ostávajú iba ažko chorí a màtvi.
Prajem všetkým èo najprebudenejšie svedomie, ktoré je vždy dobrým znakom nového života.
Váš kòaz Jozef Kuneš
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OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE
1) DANE A POPLATKY
Oznamujeme všetkým daòovníkom, že od 19. marca 2012 je možné plati daò z nehnute¾ností,
taktiež sa vyberá poplatok za komunálny odpad. Obèania, ktorí si nesplnili povinnos zaplati
poplatok za psa, môžu tak urobi v stránkových hodinách obecného úradu.
-jg2) POŠTA
Dòom 12.03.2012 sa obnovuje èinnos pošty v našej obci. K dispozícii budú všetky poštové
služby ako aj služby Poštovej banky.
-mk3) SPOLOK PODKONIÈAN
Nako¾ko sa blíži dátum podávania daòových priznaní, chceme vás aj tentokrát poprosi o vaše
2% z dane pre náš spolok. Zamestnanci dajú potvrdi tlaèivá u zamestnávate¾a a zašlú na Daòový
úrad, podnikatelia tak môžu urobi priamo pri vypåòaní tlaèiva pri Daòovom priznaní.
Konkrétne informácie o èinnosti Spolku Podkonièan vám prinesieme v nasledujúcom èísle
Spravodaja, už teraz však v prílohe nájdete tlaèivo na 2% z dane pre naše združenie. Za všetky
príspevky vopred ïakujeme.
-jkNázov:
Spolok Podkonièan
Adresa:
Podkonice 178, 976 41
IÈO:
37957601
Právna forma: Združenie
Èíslo úètu:
2621783174/1100
Tatra banka a.s.
Spolok Podkonièan - Jediný spôsob
ako navráti vaše peniaze naspä k vám!

2%

SPOLOCENSKÁ KRONIKA

65. rokov
50. rokov
Jozef Turèan (è.d. 80)
Katarína Minèevová (è.d. 370)
Dajana Muchová (è.d. 66)

OPUSTILI NÁS

Marta Gregorová (è.d. 70)
Jozef Jamrich (è.d. 201)
¼udmila Oèenášová (è.d. 160)
Jozef Oršula (è.d. 268)
Ján Zátroch (è.d. 60)

75. rokov
Jozef Turèan (è.d. 253)

Tomáš Osadský (è.d. 243) - 18 rokov
-vt-
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA
PODKONICKÝ KARNEVAL
Dòa 19. 2. 2012 sa v miestnosti pri pohostinstve Zorka konal detský karneval, ktorý sa niesol v
duchu rôznych príjemných prekvapení.
Po príchode do miestnosti nás, pedagogických zamestnancov prekvapila krásna výzdoba.
Reaze z krepového papiera robili šikovné pršteky žiakov ZŠ, ale o estetickú inštaláciu množstva
reazí a balónikov sa postarali usilovné mamièky p. Barlová, p. Zátrochová a p. Stachová, za èo im
ïakujeme.
Príjemne nás prekvapila aj úèas detí rôzneho veku, ktoré nenavštevujú našu ZŠ s MŠ.
A masky, tie boli všetky krásne. A boli aj ocenené. Všetkým deom daroval obecný úrad odmeny.
Urèite mali deti zážitok aj preto, že ich dostali priamo z rúk p. starostu.
Po sladkých odmenách mamièky pod vedením p. Barlovej pripravili deom súaže. Súažili malí
aj ve¾kí a opä za dobrý výkon bola odmena.
O ïalšiu zábavu v rytme tanca sa postaral pán Barla.
O pestré misy so zákuskami sa zaslúžili rodièia detí, džús naliaty do pohárov darovalo
pohostinstvo Zorka.
Všetkým, ktorí sa postarali o dobrú pohodu, pohostenie a darèeky srdeène ïakujeme.
O tom, že bola aj dobrá zábava, svedèia aj výpovede našich žiakov. A to bol aj náš spoloèný cie¾,
cie¾ obecného úradu, zamestnancov ZŠ s MŠ a rodièov.
riadite¾ka ZŠ s MŠ Dagmar Demianová
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PODUJATIA

11.2.2011 - GAZDOVSKÁ ZABÍJAÈKA VO FOTOGRAFIÁCH

PD
PODKONICE

,

POLNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO

V Podkonickom spravodaji è.11/2011 sme vás informovali, že sme zaèali s realizáciou premeny
DPL zo zaknihovanej na listinnú formu, v snahe ukonèi platenie za vedenie úètu. V súèasnom
období sú vlastníkom DPL doruèované zmenové výpisy z úètov majite¾ov cenných papierov ako
jedného zo zákonom stanovených krokov. Na podiely uvedené na zrušenom úète budú vystavené
listinné cenné papiere, èo predpokladáme koncom leta 2012.
Ing. Soòa Portelekyová, predsedníèka PD v Podkoniciach
PODKONICKÝ
ODKONICKÝSpravodaj
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PODUJATIA
GAZDOVSKÁ ZABÍJAÈKA 11. 2. 2012
Zhodnotila a ako autorka vtipnými básòami i scénkou prispela Anna Pasiarová na pozabíjaèkovom stretnutí v krème Zorka dòa 17.2.2012:
Èo sa to pred Krochmelov dialo? Prasa sa tam zabíjalo.
DeSpoTur mal prsty v tom, na èele s ich predsedom.
Bez hlavného sponzora, zabíjaèka by nebola.
Aj ostatní sa predbiehali, ktorý ko¾ko prispeje,
lebo v Podkoniciach kropov smädných ve¾a je.
Boli tam aj kone vrané, zapriahnuté mali sane.
Bol tam aj pán Slobodník, robil to, èo nevie nik!
Nechýbali ani masky, ani dobrá muzika,
jedla , pila, hodovala celá naša dedina.
Pridalo sa ve¾a hostí, a prišli až z Budína,
chýr o našej zabíjaèke roztrúbila Regina.
DeSpoTuru a sponzorom, za to všetko ïakujeme,
na zdravie ich pripijeme!
Nechýbala ani vtipná scénka „Nábor do školy“ v podaní Anny Pasiarovej, Marty Gregorovej
a Anny Mojžišovej, z ktorej èas citujeme:
„Ja sa volám Anièka a ja zase Martièka.
Vo¾aèo už èíta vieme aj písmenká napíšeme,
farby dúhy poznáme aj s loptou sa hrávame.
Do školy sa zapíšeme, už sme na òu pripravené.
Aj básnièku novú vieme a hneï vám ju rozpovieme:“
Rodièia naši milí, drahí, od našej školy nás už nik neodradí,
Uèite¾ov je tu dos, nauèia nás toho móóc.
Do roboti kludne chojte, a o nás sa nestrachujte.
Nás nechajte v postie¾ky, zobudia nás óperky.
Obleèú nás, uèešú, aj do školy zavedú.
Tam sa hráme, uèíme, aj fajne sa kàmime.
Nedýchame mestský smog. A jazdíme na koòoch!
Na nás pekne èakajú, Za moèilí v ohrade,
za sladuèkú odmenu, povozia nás po Laze.
Páèi sa nám v našej škole, inú ani nechceme,
Ïakujeme starým otcom, veï sú to ich mozole!
Celá príjemná atmosféra sa takto niesla v duchu zakonèenia fašiang a ako spomienka na staré
èasy a zvyky, ktoré si treba pripomína a zachova.

-vtfoto: Ing. Igor Slobodník
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OKIENKO HUMORU
Na východe Slovenska sa v škole pani uèite¾ka pýta Janka:
- Janko, máš domácu úlohu?
- Ne!
- Odpovedaj celou vetou!
- Ta ne.
Janko príde domov a mama sa ho pýta: "Ako bolo prvý deò v škole?"
"Je to podvod. Na dverách je napísané 1.trieda a vnútri samé drevené lavice."
Pýta sa Jožko pani uèite¾ky:
- Pani uèite¾ka, je správne, aby som bol potrestaný za nieèo, èo som vôbec neurobil?
- Nie, Jožko, vôbec nie.
- To mám šastie, lebo ja som si neurobil domácu úlohu.
"Móricko, kde máš žiacku knižku?"
"Požièal som ju Marienke, chcela vystraši rodièov."
Vzdychne si študent pred skúškou:
- Ach, keby sme tak boli na Mesiaci.
- A to už preèo? - pýta sa ho kamarát.
- Lebo na Mesiaci je všetko 6-krát ¾ahšie.
- Ocko, vieš sa podpísa aj potme?
- Jasné.
- Aj do žiackej knižky?
Študent zo Saudskej Arábie študujúci na Slovensku píše otcovi:
- Otec, všetci na mòa èudne pozerajú, lebo všetci chodia do školy autobusmi, iba ja autom!
Otec odpísal: - Dobre, synak, posielam Ti autobus!
Príde malý Ferko zo školy domov a hovorí:
- Dostal som tri pätky.
- A z èoho?
- Z nièoho niè!
Na hodine Slovenèiny:
- Janko povedz dve zámená.
- Kto, ja?
- Výborne, máš jednotku.
- Jožko, èo tam gumuješ?
- Prosím, pán uèite¾, veï ste mi povedali, aby som si tú pätku opravil.
Uèite¾ka hudobnej výchovy sa pýta Janka:
- Janko, aké poznáš bicie nástroje?
- Remeò a varechu.
Sedia dvaja malí prváci a jeden hovorí druhému:
- Už len 54 rokov a ideme do dôchodku.
PODKONICKÝ
ODKONICKÝSpravodaj
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KULTÚRA
O BOHOCH A ¼UÏOCH
Po minuloroènom úspechu filmu BELLA,
prináša do slovenských kín Spoloèenstvo pre
šírenie hodnôt evanjelia v médiách - LUX
communication v spolupráci so spoloènosou
Tatrafilm francúzsky film s názvom O Bohoch
a ¾uïoch.
Film je inšpirovaný skutoèným príbehom
komunity cisterciánskych mníchov v alžírskom
mesteèku Tibhirine, ktorí museli èeli
teroristickej hrozbe a v dramatickej situácii
rieši otázku èi zosta alebo odís. Je to dráma o
vnútornom zápase a odvahe mníchov èeliacich hrozbe islamistických extrémistov, svedectvo o
vernosti, sile viery a duchovnom porozumení medzi kresanmi a moslimami.
V marci 1996 skupina islamistických teroristov uniesla siedmych francúzskych mníchov
trapistov z kláštora. Po dvoch mesiacoch zadržiavania boli zavraždení. V jadre tejto krutosti stojí
príbeh o viere, nezlomnosti a láske, zachytený vo ve¾kolepom filme. Je to snáï najlepší
náboženský film, aký bol kedy natoèený.
Život trapistických mníchov bol oddaný modlitbe, štúdiu a práci. Sedem krát denne sa modlili
Liturgiu hodín, spievajúc žalmy. Starali sa o záhradu, predávali vlastne vyrobený med a pomáhali
moslimským susedom. Prior thibirinského kláštora Christian de Chergé bol špeciálne povolaný,
keïže namiesto možnosti sta sa biskupom vo Francúzsku sa rozhodol pre život v kláštore
schovanom v horách nehostinnej krajiny v období obèianskej vojny v Alžírsku v 90. rokoch. Miestne
úrady ponúkli mníchom policajnú ochranu, ale oni odmietli, keïže nechceli, aby sa v kláštore
použili zbrane. Ponúkli im presahova sa do hotela, ale oni odmietli. Zdravý rozum hovoril:
„Choïte“, ale ich oddanos viere, svojim moslimským susedom a jeden druhému povedala:
„Zostaòte“. Toto rozhodnutie spoloène prehodnocovali každých šes mesiacov. Jeden mních sa
neskôr opýtal: „Ako ïaleko èlovek zájde, aby si zachránil kožu èeliac pritom nebezpeèenstvu, že
stratí svoju dušu?“ Bola to pomalá, dobre uvážená spoloèná cesta, poèas ktorej si každý
uvedomoval aj skutoènos svojej vlastnej viery a svojho vlastného utrpenia, inšpirovaný pritom
životom v spoloèenstve.
P. Christian zanechal vopred svoj testament, v ktorom píše o zmysle svojej obety, o svojom
vzahu k Alžírèanom, islamu, veriacim moslimom, dokonca chce odpusti tomu, kto mu vezme
život. Zároveò ïakuje vopred Bohu za to, že jeho stratený život, ako aj jeho spolubratov, bol celkom
v službe radosti spoloène s Bohom h¾adie na deti Islamu tak, ako ich on vidí, úplne vo svetle
Kristovej slávy, ako ovocie jeho Umuèenia, vystrojených darom Ducha, ktorého skrytou radosou je
stále vytvára spoloèenstvo a obnovova podobnos, narábajúc s rozliènosami. Svoj testament
zakonèuje slovami: „A nech je nám dopriate, ak sa bude Bohu, Otcovi nás oboch, páèi, aby sme sa
stretli ako šastní lotrovia v raji. Amen! Inš' Allah!“
V jednej z posledných scén, po veèeri, mnísi poèúvajú Èajkovského „Labutie jazero“ smejúc sa
aj plaèúc spoloène, oèakávajúc každým momentom strašný osud.....ale s pocitom víazstva.
Tento film získal Ve¾kú cenu poroty na festivale v Cannes 2010 (Grand Prix), cenu FIPRESCI
na festivale v Palm Springs 2011 a mnoho ïalších ocenení a nominácií. Obrovský úspech zožal
najmä v európskej kino distribúcii - vo Francúzsku ho videlo viac ako 3 milióny ¾udí.
Film sa premieta od 8. marca 2012 v kine Cinemax Banská Bystrica (Europa Cinemas) vždy
od 20.30 hod. Každý je srdeène pozvaný. Zvláš v zaèatom pôstnom období nám môže poslúži
ako téma na zamyslenie nad zmyslom Kristovej obety z lásky k nám a zároveò ¾udskej obety z lásky
k nemu.
-vt-
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LAST NIGHT SESSION 2012
Zaujímavé prekážky, príjemná atmosféra, dobrá nálada a nároèné triky, aj takto by sa v skratke
dal opísa 4-tý roèník úspešnej snowboardovej akcie s názvom LAST NIGHT SESSION 2012
PODKONICE, ktorú len za pár dní dali dokopy a zorganizovali chalani z C.O.B.
Po roènej prestávke sa opä konala LAST NIGHT SESSION. Tentokrát padol výber na dátum
3.3.2012. Tí, ktorí sa jej zúèastnili aj po minulé roky, vedeli, preèo sa tešia. Je to akcia bohatá na
zaujímavé prekážky aj triky, a vždy tu vládne príjemná priate¾ská atmosféra, ktorú vie navodi
domáce publikum z Podkoníc. V sobotu sme všetci vstali do krásneho jarného rána, èo ešte viac
všetkých nakoplo do závereèných úprav trate a prekážok. Chalani z C.O.B a aj naši kamaráti
odviedli kus práce, a tak už o 15-tej bolo všetko pripravené a èakalo sa len na riderov. Ešte pred
zaèiatkom celej akcie tra otestovali jej stvoritelia a ako prvý to bol ,,head šejper“ Cigi. O 16tej sa
zaèali schádza jazdci a po uzatvorení registrácie prišlo svojim snowboardovím umením podpori
akciu 19 riderov a rideriek. Toto èíslo urèite potešilo organizátorov, keïže v tento víkend sa konalo
viac akcií podobného formátu, a mali obavy o bohatú úèas. Nakoniec to dopadlo tak, že
...................

predchádzajúcimi roèníkmi si urobili dobré meno a tak sa mnoho jazdcov rozhodlo prís na LAST
NIGHT SESSION. V tréningu sa nám zaèali predstavova svojimi jazdami a trikmi všetci jazdci. Boli
to chalani z Èo-Pele crew Adam Košík, Mario Malach, Samuel Hudec z Banskej Bystrice, Lukáš
Kalužák a Matúš Vojèík z Nitry, ïalej to boli chalani z Rimavskej Soboty Tomáš Lašák, Dávid
Hrivòák, Csaba Janeso a Alex Stankoviè. Snowboardistov ešte reprezentovali: mladý talent a
domáci rider len 13 roèný Tomáško Koctúr (ktorý, ak bude ma podmienky a možnosti !!! tak urèite v
budúcnosti bude jeden z naj snowboardistov na Slovensku), Peter KUKO Pap z Banskej Bystrice,
Miško Chovan z Prešova a Kvetko Šlavka z Liptovského Mikuláša. Ako jediný freeskier si prišel
pojazdi Martin Šutor z Banskej Bystrice. Na koniec som si nechal naše nežné pohlavie,
snowboardistky: Katku Kováèovu z ¼ubietovej, domácu holku Kristínku Bobákovu a Soòu
Kršnákovú z Prešova. Dokonca jazdila aj jedna freeskierka a to Miška Hlinková z Banskej Bystrice.
Táto zostavièka súažiacich sa pustila na svoje tréningové jazdy zhurta, a aj tu už bolo k videniu
nieko¾ko zaujímavých trikov, ale aj pádov Celá súaž prebiehala na trati, ktorá pozostávala z 3
platforiem. Jazdci si mohli ako najprv vybra valec alebo 2 rúry pri sebe. Ak to èisto obišli, mohli
pokraèova na platformu èíslo 2, tá pozostávala z nádrže na vodu ktorá predstavovala slide-box, asi
4 m skoku a extra výmysel Dominika Vincenta Valenta - preliezaèka. Celú tra uzatvárala štýlová
prekážka: wallride vo forme vysvietenej em-béèky. Po hodinovom tréningu nasledovala úprava
trate. Organizátori využili vo¾ný èas a vyhlásili ,,ollie contest“. Ten vyhral štýlový rider z Rimavskej
Soboty David Hrivòák, ktorý ako jediný pokoril 80cm a tak si mohol užíva veèer na párty svoju
výhru a to kartón pív Urpiner. Potom nasledovalo už oèakávané ,,finále“. Chalani aj holky sa
hecovali a snažili sa využi jedineène pripravenú tra, ktorá si žiadala množstvo kreativity od...
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každého súažiaceho. Padali rôzne triky èi na normál alebo aj na switch. Najob¾úbenejšie
prekážky boli valec, double rúry a skok. Po hodine a pol nasledovala chví¾a, keï sa museli prejavi
rozhodcovia na èele s Martinom CIGI Burianom a rozhodnú, kto sa stane ïalším víazom 4.
roèníka LAST NIGHT SESSION. Ale to až na koniec. Martin Šutor bol najlepší lyžiar, rovnako aj
Miška Hlinková a urèite by vyhrali, aj keby nie sú sami vo svojej kategórii. Predsa len frontflip a
backflip od Maa prebrali domáce publikum, a Miška si užívala zábavu na valci a skoku. Medzi
snowboardistkami to bolo tesné, ale nakoniec rozhodli malièkosti a tiež sa cenila aj snaha. Takže
poradie bolo nasledovné: 3.miesto Katka Kováèová, ktorej, keby ide ako sa hovorí karta, by urèite
zajazdila aj 1 miesto. 2 miesto Kristínka Bobáková, ktorá asi hodinu trápila trik na valci, bohužial sa
jej to nepodarli ani raz odís èisto, aj keï sme jej držali všetci naše zamrznuté palce. 1 miesto si
vyjazdila Sonièka Kršnáková zo svojou zásobou trikov ako napríklad fifty to fifty na valci a pekným
froòom na boxe. Koneèné výsledky medzi chalanmi boli: Na 3. mieste s trikmi ako ss fs 180 50-50
bs 180 out, noslide tailbonk out a cab 360 na skoku sa umiestnil Adam Košík. 2 miesto si vyjazdil za
svoju kreativitu a techniku trikov Miško Chovan, za zmienku si zaslúži jazda, ktorá pozostávala z ss
froòa na valci a ss fs 180 50-50 bs 180 out. 1 miesto si zaslúžil Samuel Hudec, ktorý ako jediný
jazdil všetky prekážky, èi switch èi normal, frono a ss frono na valci, fs 180 ponad valec, najvyšší
rockandroll na wall ride, komba na doble rúrach a podobne. Po vyhlásení výsledkov sa niektorí
pobrali premrznutí domov a niektorí sa išli rozmrazi na after party, ktorá sa konala v krèmièke na
Hrbe.
Takto to vyzeralo na 4. roèníku LAST NIGHT SESSION 2012 snowboarding s C.O.B legendary
crew. Na záver treba poïakova chalanom s C.O.B ktorí si našli èas popri svojich zamestnaniach a
zorganizovali toto skvelé podujatie (big respect boys), taktiež aj ostatným ktorí pomáhali a
nemožme zabudnú na dôležitých sponzorov, bez ktorých by sa to cele taktiež len tažko
uskutoènilo: Víaz snb boys kategórie si okrem vecnej ceny so sebou odniesol aj poukaz na
víkendový pobyt v Jasnej so shaperom Cigom. Babenkám sa ušli krásne kytice od jedného z našich
sponzorov www.kyticeonline.sk (Dušan Papa Koctúr). Ïa¾šie poïakovanie patrí súkromnej farme
B+B (Miro Barla a Miro Budaj), bez ktorých by sa tento pretek vôbec nemohol uskutoèni a vïaka
ktorým sme na námestie mohli privies rekordné množstvo snehu. Ïalej ïakujeme Obecnému
úradu Podkonice, firme TREETHERM (Marián Budze¾) za rozjazdovú rampu, preprave Autodo¾ava
Peter Tortosh Ulbrik, Krème na Hrbe (Maroš Lalík), reklamnej agentúre AMAX BB (Braòo a Katka),
reklamnej agentúre GULA MEDIA (Michal Gula Vráb), firmám Red Bull, Sedita a vïaka za
bezpeènos Banskobystrickej horskej službe. O hudobný doprovod sa starali DJ´s Flux, Anestéz a
Slavoj...Nemožno zabudnú na hlavného sponzora a organizátora obèianske združenie COB Deti
Dosky Nezávislí snowboardisti menovite Cigo, Gula, Tortosh, Papa, Lukáš, Miloš, Viktor, Roman K,
JulyKa,Vinco a dalším, ktorí pomohli pri výstavbe parku a organizácií tejto podarenej akcie: Miro
Miloš Haško Tomáš Grófik Forgi, Fezoj Lipa, Jarko Šnúrka, Tomáš Koctúr a Erik Budaj, Tomáš Žide
Turèan, Michal Bé, Adam eL, Ivan Charlie Homola, Michal Fito Barla, Marcel z Lupèe a Adriana
Slobodníková... Všetkým patrí jedno ve¾ké ÏAKUJEM a snáï, že vidíme sa o rok :-)
Miro Haško a Dominik Vinco Valent

LYŽOVANIE
Novinársky škriatok (nepozornos) èíha aj v našom spravodaji, a tak sa stalo, že nám vo
výsledkovej listine lyžiarskych pretekov vypadla jedna celá kategória a to kategória žiakov:
1.
2.
3.

Erik Styk
Dávid Rafaj
Nikolka Barlová

Ospravedlòujeme sa èitate¾om i uvedeným úspešným lyžiarom.
-mk-
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FARSKÉ OZNAMY
12. 3. 2012 - 18. 3. 2012

12.3.

19.3.

18.00 - féria
13.3.

+ Peter Babjak, 1. výr.

19. 3. 2012 - 25. 3. 2012
18.00 - Sv. Jozefa, ženícha P. Márie
+František Oèenáš ml.,
st. rodièia Anna a Pavel a deti
18.00 - Sv. Petra Damianiho, biskupa
+ Martin Turèan a rodièia

20.3.

18.00 - féria

18.00 - féria
14.3.

+ Božena a Ján Barla a rodièia

21.3.

+ manžel Ján Kukuèka a zosnulí z rodiny

18.00 - féria
15.3.

16.3.

17.3.

18.3.

+ Irena a Ludvik Flaška
18.00 - féria
+ Alžbeta a Štefan Kostúr,
st. rodièia a za Matej
7.30 - féria
+ Lýdia Budajová
4. PÔSTNA NEDE¼A
9.00
Za všetkých farníkov

18.00 - féria
+ Emília, Anton a brat Viliam

22.3.

18.00 - féria
+ Mária Ivanièová

23.3.

7.30 - féria
Na úmysel

24.3.

5. PÔSTNA NEDE¼A
9.00
Za všetkých farníkov

25.3.

26. 3. 2012 - 1. 4. 2012
18.00 - ZVESTOVANIE PÁNA
26.3.

+ rodina Kostúrová a Oèenášová a deti

2. 4. 2012 - 8. 4. 2012
18.00 - féria
Poïakovanie za Božiu pomoc
na príhovor sv. Júdu Tadeáša
18.00 - féria

2.4.

18.00 - féria
27.3.

+ Dominik Kretík, 2. výr.

3.4.

Za Božiu pomoc pre rodinu Kostúrovú

18.00 - féria
28.3.

+ manžel Matúš a ostatní z rodiny

18.00 - féria
4.4.

18.00 - féria
29.3.

+ Irena a Ján Stanko

5.4.

18.00 - féria
30.3.

31.3.

1.4.

+ Boris Šípka, 6. výr.
7.30 - féria
+ Rozália Babjaková,
z rodiny Strmeòovej a Chladnej
KVETNÁ NEDE¼A
9.00
Za všetkých farníkov

6.4.

18.00 - ZELENÝ ŠTVRTOK
Na úmysel celebranta
(za kòazov)
15.00 - VE¼KÝ PIATOK
Obrady Ve¾kého piatku
19.00 - BIELA SOBOTA

7.4.

8.4.

EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA - Každý štvrtok po sv. omši

PODKONICKÝ
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Na úmysel

Na úmysel celebranta
VE¼KONOÈNÁ NEDE¼A
10.00
Za všetkých farníkov
Jozef Kuneš, farár
Marec 2012
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