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VÁŽENÍ SPOLUOBÈANIA,
Je tu jeseò. Zem vydala svoje plody, ukladá sa k zimnému spánku. Zaèiatok jesenného mesiaca
november spájame so spomienkou na našich blízkych a známych, ktorí už nie sú medzi nami.
Poèas pamiatky zosnulých pravidelne prichádzame do cintorína, aby sme kvietkom a
plamienkom svieèky vyjadrili úctu ich prežitému životu. Pamiatka zosnulých je dòom zamyslenia
nad životom tých, ktorí nás

na svojej ceste predbehli, ohliadneme sa za všetkým a ani si

neuvedomujeme, že sa zamýš¾ame nad svojím životom.
Zapá¾me týmto všetkým plamienok v našich srdciach - plamienok lásky, úcty a spomienok.
V mesiaci novembri 2010 nás èakajú i vo¾by do orgánov miestnej samosprávy obcí. Vo¾by
sa uskutoènia 27. novembra 2010 v èase od 7.00 do 20.00 hod. V našej obci boli zaregistrovaní
štyria kandidáti na vo¾bu starostu obce a pre vo¾by poslancov boli zaregistrovaní štrnásti kandidáti.
Po schválení na obecnom zastupite¾stve sa u nás bude voli sedem poslancov. Volebná kampaò
zaène 10.11.2010 a bude ukonèená 25.11.2010 o 7,00 hod. Prial by som si, aby kampaò medzi
jednotlivými uchádzaèmi o tieto funkcie neskåzla z medzí slušnosti a korektnosti.
Jozef Jamrich
starosta obce

spravodaj@podkonice.sk
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OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE
Vyhlásenie kandidatúry
pre vo¾by starostu obce v obci PODKONICE
27. novembra 2010
Miestna volebná komisia v Podkoniciach pod¾a § 23 zákona SNR è. 346/l99O Zb. o vo¾bách
do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov v y h l a s u j e ,
že pre vo¾by starostu obce zaregistrovala týchto kandidátov:
1. Juraj BARLA, 53 r., SZÈO, Podkonice è. 341, nezávislý kandidát
2. Jozef JAMRICH, 63 r., starosta obce, Podkonice è. 201, nezávislý kandidát
3. Michal KUKUÈKA, Ing. 34 r., ekonóm, Podkonice è. l83, Kresanskodemokratické hnutie
4. Michal VRÁB, Ing. 29 r., SZÈO, Podkonice è.227, nezávislý kandidát

V Podkoniciach, 06.10.2010
Homola Branislav
predseda volebnej komisie
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Vyhlásenie kandidatúry
pre vo¾by poslancov obecného zastupite¾stva v PODKONICIACH
27. novembra 2010
Miestna volebná komisia v PODKONICIACH pod¾a § l8 zákona SNR è. 346/l99O Zb. o
vo¾bách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov v y h l a s u j e, že pre
vo¾by poslancov obecného zastupite¾stva zaregistrovala týchto kandidátov:

1/ Ivan BARLA, Ing. 46 r., zamestnanec, Podkonice è. 357, Kresanskodemokratické hnutie
2/ Miroslava BARLOVÁ, 33 r., rodièovská dovolenka, Podkonice è. 112, nezávislý kandidát
3/ Igor BOBÁK, 51 r., SZÈO, Podkonice è. 300, nezávislý kandidát
4/ Michal BUDAJ, 25 r. živnostník, Podkonice è. 252, ¼udová strana Naše Slovensko
5/ Katarína HOŠALOVÁ, Ing. 42 r., projektový manažér, Podkonice è. 231,
Kresanskodemokratické hnutie
6/ Peter HOUŽVA, 48 r., SZÈO, Podkonice è. 202, Sloboda a Solidarita
7/ Ján CHABAN, Ing. 56, SZÈO, Podkonice è. 346, Kresanskodemokratické hnutie
8/ Juraj KOSTÚR, Ing. 24 r., študent, Podkonice è. 255, nezávislý kandidát
9/ Katarína KOSTÚROVÁ, Mgr. 28 r. ekonómka, Podkonice è. 326, Slovenská demokratická
a kresanská únia Demokratická strana
10/ Andrea POBOŽNÁ, 34 r., zamestnanec, Podkonice è. 347, Kresanskodemokratické
hnutie
11/ Rastislav SLOBODNÍK, 38 r., SZÈO, Podkonice è. 250, Kresanskodemokratické hnutie
12/ Jozef TURÈAN, 48 r., technik, Podkonice è. 80, SMER - sociálna demokracia
13/ Vladimíra TURÈANOVÁ, 42 r., zamestnanec, Podkonice è. 48, Kresanskodemokratické
hnutie
14/ Róbert VALENT, 38 r., SZÈO, Podkonice è. 1, Kresanskodemokratické hnutie

V Podkoniciach, dòa 6.10.2010

Homola Branislav
predseda volebnej komisia
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1) UZNESENIE ÈÍSLO 49
Z 26. ZASADNUTIA OZ V PODKONICIACH, KONANÉHO DÒA 23.SEPTEMBRA 2010
OBECNÉ ZASTUPITE¼STVO :
Vzalo na vedomie:
1. Kontrolu predchádzajúceho uznesenia
Schválilo:

pomer
hlasov:

1. Prenájomnú zmluvu na prevádzkovanie ÈOV do r.2015
2. Nový „Štatút obce“

4:0:2
6:0:0

3. Nový „Rokovací poriadok“

6:0:0

4 Smernicu o vybavovaní sažností

6:0:0

5. Inventarizáciu majetku obce do 30.10.2010

6:0:0

6. Úver vo výške 8.189,00 € na daò z pridanej hodnoty pre Hasièskú zbrojnicu

6:0:0

7. Dodatok è. 2 o nájme „ Chatové zariadenie Pleše“ – výšku pre odpoèítanie
investièných nákladov zo strany nájomcu 21.178,00 € od 1.9.2010

6:0:0
6:0:0

8. Protipožiarne prehliadky v rodinných domoch v termíne do 30.11.2010

Doporuèilo:
1. starostovi obce preskúma so stavebnou komisiou zámennú zmluvu, vzh¾adom na
žiados Ing. Valenta Juraja è. 311
2. starostovi obce prehodnoti výpovednú lehotu pre nájomnú zmluvu medzi Pasienkovým
pozemkovým spoloèenstvom a obcou pre nájom obecných lesov

V Podkoniciach, 24.9.2010

Jozef Jamrich
starosta obce
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SPRÁVA O ÈINNOSTI A STAVE OBCE PODKONICE
ZA UPLYNULÉ VOLEBNÉ OBDOBIE 2006 - 2010
Vypracoval: Jozef Jamrich - starosta obce
Vážení spoluobèania,
v komunálnych vo¾bách pred štyrmi rokmi ste dali dôveru mne a 7 poslancom. Tým ste naplnili
základný princíp demokracie, delegovaním svojej zodpovednosti za dianie v obci na svojich
zástupcov - poslancov. Takto boli zvolení Ing. Valent Dominik, Ing. Chaban Ján, Ing. Hošalová
Katarína, Ing. Bobák Ján, Valent Róbert, Kostúr Ivan a Barla Juraj. Došlo k vystriedaniu sa
poslancov v obecnom zastupite¾stve poèas 4. rokov. Najprv sa vzdal mandátu Ing. Dominik Valent,
ktorého nahradil Jozef Lipa, potom náhle umrel p. Ivan Kostúr, ktorého nahradil Michal Vráb.
Podobný stav bol s funkciou hlavného kontrolóra, ktorú najprv vykonávala Ing. Mária Vrábová. Od
r. 2007 bola do tejto funkcie zvolená na 6 rokov p. Anna Polónyová.
Vzah k verejnosti
Aby obecný úrad vyšiel v ústrety Vám obèanom má stránkové hodiny každý pracovný deò. V
pondelok a v stredu navyše od 18 - 20 hod., èo už nemá žiadny obecný úrad v okolí. Ve¾kú úlohu vo
vzahu obèan - OcÚ zohráva i vydávanie Podkonického spravodaja, ktorý dodnes vychádza
pravidelne raz za mesiac v náklade 320 ks pre každú domácnos zadarmo. Týmto chcem
poïakova redakènej rade za ich záslužnú prácu. Aj po štyroch rokoch práce na èele obce som ešte
viac presvedèený o tom, že morálno - vô¾ové vlastnosti, ako sú slušnos, èestnos a spravodlivos,
sú základom dobrého vedenia a fungovania obce. Tieto vlastnosti som sa snažil neustále vo svojej
práci zachováva a vyžadoval som ich aj od ¾udí, ktorých som viedol pre lepšiu spoluprácu s vami
obèanmi. Mal som šastie, že sa nimi riadila i väèšina zamestnancov i poslancov obecného
zastupite¾stva, èo sa prejavilo i na dosiahnutých výsledkoch pri riešení rôznych pálèivých
problémov obce, ktoré priniesol èas. Preèo to píšem? Preto, lebo mnohokrát sa šíria informácie na
nepravdivom základe a pravda je úplne iná.
Životné prostredie
Ve¾kú pozornos sme venovali vzh¾adu obce a jej životnému prostrediu. Zabezpeèuje sa
pravidelný zber komunálneho odpadu (v dvojtýždòových intervaloch) a separovaného odpadu (1x
mesaène). Dvakrát roène sa zabezpeèuje vývoz nadrozmerného odpadu vo ve¾kokapacitných
kontajneroch. Taktiež sa vykonáva pravidelná údržba verejnej zelene a cintorínov. Našim
problémom v oblasti životného prostredia ostáva aj nezodpovedný obèan, ktorý nevyužíva
možnosti zneškodòovania odpadov. Vyváža rôzny komunálny odpad do okolia obce, èím škodí
nám všetkým.
V rámci životného prostredia Vás chcem informova o našej èistiarni odpadových vôd (ïalej len
ÈOV). Základný kameò ÈOV bol položený v r. 1993. Keï som preberal funkciu starostu, dlh obce
voèi Doprastavu a.s. za ÈOV èinil 4 milióny Sk. Podarilo sa ho vyrieši odpredajom technologického
zariadenia, ktoré bolo vo vlastníctve obce. Následne bolo potrebné h¾ada novú technológiu a
zabezpeèi dotácie z Ministerstva životného prostredia na nákup. Každým rokom sa podávali
žiadosti na technológiu. Raz boli vyhovené, raz nie. Postupom sa naakumulovali financie na I.
etapu pre 600 obyvate¾ov a na II. etapu pre 600 obyvate¾ov. Obidve etapy bolo potrebné prejs
skúšobnými prevádzkami, ktoré boli tri, posledná v termíne do 30.6.2010. Rozhodnutie o trvalej
prevádzke a množstve výpustných vôd bolo vydané s právoplatnosou od 7.septembra 2010....

5

November 2010

PODKONICKÝ Spravodaj

OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE
Uvedené etapy nebolo možné urýchli zo spomínaných dôvodov. Preto je tu odpoveï na otázku,
preèo tak neskoro bola ÈOV daná do trvalej prevádzky. Boli tu i názory niektorých poslancov, aby
ÈOV prevádzkovala obec. Pod¾a prieskumov aj obce, ktoré majú vlastnú kanalizáciu doplácajú z
rozpoètu obce na chod ÈOV, hoci vyberajú poplatok za odpadovú vodu. ÈOV ako taká je
nezisková. Popritom naša obec by musela plati i za prenájom kanalizácie Veolii a.s. B.B.
Vzh¾adom na uvedené bolo rozhodnuté a schválené obecným zastupite¾stvom, aby ÈOV bola
daná do nájmu na 5 rokov t.j. do r. 2015 VEOLII a.s. B.B., ktorá si hradí všetky náklady vrátane
mzdy pracovníka obsluhy ÈOV. Stálo to ve¾a námahy, dokladov. Stavba napriek tomu nebola
vidite¾ná ako keï sa rekonštruuje napr. námestie. Hodnota diela je cca 796.000 eur (24 mil. Sk).
Sociálna oblas
V oblasti sociálnej starostlivosti sme každoroène zabezpeèili v októbri mesiaci úcty k starším,
posedenie jubilantov. Je to vydarená slávnos, kde sa jubilanti stretnú, porozprávajú, hovoria
zážitky z detstva i zo súèasnosti. Taktiež bola obec nápomocná pri vybavovaní žiadostí obèanov na
umiestnenie do sociálnych zariadení.
Zvidite¾nenie obce
O zvidite¾nenie našej obce sa ve¾kou mierou zaslúžili kultúrne podujatia presahujúce rámec a
hranice obce. Rok 2007 bol pre našu obec rokom sviatoèným. Naši obèania spolu s folklórnou
skupinou Vysoká sa zúèastnili ve¾kolepých osláv organizovaných S¾ukom v Bratislave pri
príležitosti 100. výroèia narodenia Prof. Pavla Tonkovièa. Dòa 20. mája 2007 sme usporiadali
1.roèník Tonkovièových folklórnych slávností za úèasti rôznych folklórnych skupín a dòa 24.mája
2009 ich druhý roèník. Taktiež sme sa zúèastnili na Jánošíkových dòoch v Terchovej, kde v
programe vystúpila naša folklórna skupina Vysoká pri pripomenutí si 100. výroèia narodenia Prof.
Pavla Tonkovièa. Zvidite¾nenie obce sa prezentovalo i pri 50. výroèí založenia futbalového klubu
ako aj pri 40. výroèí otvorenia Základnej školy s materskou školou. V neposlednej miere sa obec
prezentuje športovými klubmi a spolkom turistov DESPOTUR Dubiny (turistický prechod,
zabíjaèka). Obec ako taká dáva priestor všetkým záujmovým èinnostiam, ktorým sa naši obèania
venujú vo vo¾ných chví¾ach.
Investície
Investièné akcie poèas volebného obdobia sú nezanedbate¾nou èasou hospodárenia obce.
Ekonomická situácia v krajine (hospodárska kríza) má dopad aj na hospodárenie samospráv.
Napriek tomu sme zrealizovali peší chodník poza obecný úrad v hodnote 4.000 eur (120.504
Sk). Potom sa realizovali nasledovné stavby resp. rekonštrukcie:
- vyhotovenie a zrealizovanie oddychového sedenia (smer Pleše) v hodnote 670 eur (20.184
Sk)
- rekonštrukcia garáže pre Multicaru v hodnote 498 eur (15.000 Sk)
- vodovodná prípojka do starého cintorína v hodnote 2.690 eur (81.000 Sk)
- rekonštrukcia verejného osvetlenia v hodnote 5.400 eur (162.680 Sk)
- rekonštrukcia miestnych komunikácií v hodnote 5.974 eur (179.973 Sk)
- vyhotovenie parkoviska áut pri starom cintoríne v hodnote 8.298 eur (250.000 Sk)
- zrealizovanie prípojky do èistiarne odpadových vôd v hodnote 2.655 eur (80.000 Sk)
- vyasfaltovanie multifunkèného ihriska a taneèného kruhu na futbalovom ihrisku Brodok
- realizácia doprav. znaèenia na križovatke smer Priechod v hodnote 830 eur (25.000 Sk)
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- zakúpenie a nainštalovanie detského ihriska v areáli ZŠ s MŠ v hodnote 1.328 eur (40.000
Sk)
- rekonštrukcia pešieho chodníka od strednej zastávky smerom na Priechod v hodnote 15.000
eur (452.000 Sk)
- predåženie miestnej komunikácie Pod Bukovinou v hodnote 7.635 eur (230.000 Sk)
- rekonštrukcia hasièskej zbrojnice v hodnote 51.289 eur (1.545.132,- Sk)
- uvedenie ÈOV do trvalej prevádzky v hodnote 796.654 eur (24 mil. SK)
Celkom bolo za toto volebné obdobie preinvestovaných 117.326 eur (3.534.563 Sk).
Ïalej je rozpracovaný nový územný plán obce, ktorý by mal by schválený v r. 2011. Sú hotové
prieskumy a rozbory. Doterajšie náklady na nový územný plán predstavujú 6.638 eur (200.000 Sk),
celkom budú èini 13.277 eur (400.000 Sk).
Chcem sa ešte vráti k tohtoroèným investíciám. Ako prioritnou stavbou sa stala rekonštrukcia
hasièskej zbrojnice, ktorá bola vo ve¾mi zlom technickom stave. Finanèné prostriedky sa
zabezpeèili cez Po¾nohospodársku platobnú agentúru Bratislava v rámci "Opatrenia è. 3.4.1.
Základné služby pre vidiecke obyvate¾stvo."
Touto rekonštrukciu sa skvalitnia podmienky pre našich mladých hasièov. Nemenej dôležitou
stavbou bolo predåženie miestnej komunikácie Pod Bukovinou. Zamedzilo sa tým splavovaniu
zeminy a piesku z lokality Niva. Tento problém sa prejavoval už dlhšie obdobie. Ïalšou potrebnou
stavbou bol i peší chodník od strednej zastávky smerom na Priechod. Chodník bol tiež v zlom stave
a neslúžil úèelu. Týmto sa poriešila bezpeènos chodcov. Za najdôležitejšie dielo uplynulých rokov
však považujem dokonèenie ÈOV a jej odovzdanie do trvalej prevádzky.
V rámci tohto bloku investícií by som sa chcel zmieni i o výstavbe rodinných domov v našej
obci. K 30.10.2010 sme vydali celkove za toto volebné obdobie 27 stavebných povolení ( v r. 2008 13, v r. 2009 - 5, v r. 2010 - 9.) Prevláda výstavba rodinných domov v intraviláne. Obec ako taká
pripravila stavebnú lokalitu Niva, kde je schválená stavebná zóna. Bol naštartovaný i výkup
pozemkov. No narazili sme na nepochopenie niektorých vlastníkov pri odpredaji pozemkov, ako aj
stavebníkov pri zložení finanèných záloh. V súèasnosti je možnos zapoèa v tejto lokalite s
výstavbou rodinných domov za predpokladu vybavenia pozemkov a poèíta treba s inštaláciou
žumpy. Prvé stavebné povolenie už bolo vydané.
Ekonomika a hospodárenie obce
Pri schva¾ovaní výšky rozpoètu v každom roku sme sa riadili zásadou neprijíma nereálny,
alebo schodkový rozpoèet a nesnaži sa minú peniaze za každú cenu.
Tento rok ešte nie je vyèíslený, ale bol vybavený prekleòovací úver vo výške 43.099,95 eur na
oprávnené náklady na rekonštrukciu hasièskej zbrojnice. Tento úver bude splatený
Po¾nohospodárskou platobnou agentúrou v rámci projektu Program rozvoja vidieka.
Taktiež bol zabezpeèený úver na zaplatenie DPH ako neoprávnených nákladov na uvedenú
akciu.
Èiže sami vidíte, že nie je jednoduché rieši infraštruktúru obce cez eurofondy.
V súèasnosti ekonomika obce i cez výpadok dvojmesaèných podielových daní v tomto roku je v
platbyschopnom stave.
Obec v tomto volebnom období v každom rozpoètovom roku hospodárila s prebytkom
finanèných prostriedkov.
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Záverom
Zodpovedné a èestné vedenie obce bolo dosiahnuté otvorenosou a dôslednou kontrolou
všetkých zodpovedných. Všetkým, ktorí sa o prácu a prospech obce zaslúžili, ktorí boli chápaví, aj
keï nie so všetkým súhlasili, ktorí boli trpezliví, ak nieèo dlho trvalo sa chcem poïakova, ako aj
obecnému zastupite¾stvu za spoluprácu. Dosiahnuté výsledky sú prácou všetkých, ktorí sa s nimi
stotožòujú.
Ïakujem
,

DOBROVOLNÝ HASICSKÝ ZBOR
Vážení spoluobèania,
aj v tomto vydaní Vám prostredníctvom Spravodaja opä prinášame informácie o èinnosti
Dobrovo¾ného hasièského zboru v uplynulom mesiaci.
Na zaèiatku mesiaca sa èlenovia DHZ podie¾ali na úprave cintorínov, aby tieto miesta
posledného odpoèinku našich najbližších nestratili príslušnú dôstojnos, najmä poèas dušièkového
obdobia.
V priebehu mesiaca, sme boli opä vyèisti èas potoka v oblasti „Za moèilami“, kde aj
napriek urèeniu skládky na záhradný odpad, stále vo ve¾kom poète pribúdajú rôzne plastové
nádoby a iný odpad, ktorý urèite nepatrí do kategórie záhradného odpadu.
Ako ste urèite zaregistovali, v priebehu posledného víkendu v mesiaci sme v obci uskutoènili
avizované preventívne protipožiarne kontroly objektov. Veríme, že aj táto aktivita prispela k
zníženiu rizika požiaru a naša èinnos v oblasti boja s požiarmi aj naïalej ostane len na úrovni
prevencie.
Na záver by som rád spomenul nieèo pozitívne, ale tentokrát to bude skutoènos, ktorej nám je
¾úto a nedá sa nespomenú a to je fakt, že niektorí jednotlivci v obci z osobných zištných dôvodov
využívajú nezabezpeèený priestor v okolí hasiène a odcudzujú odtia¾ rôzny majetok a tým
spôsobujú škodu DHZ ako aj obci.
Juraj Kostúr a kolektív DHZ

Ilustraèné foto z výroèia školy
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA
ŠARKANIÁDA 2010
V stredu 13. októbra 2010 o pol piatej ožila lúka pod Ïurkovou skalou pestrými šarkanmi
rôzneho druhu. Slneèné poèasie, hojná úèas rodièov, detí, zaujímavé odmeny spríjemòovali
atmosféru Šarkaniády 2010.
Už sa tešíme na ïalšie stretnutie v budúcom školskom roku.

HOS MESIACA
Hosom mesiaca v októbri bol v našej škole dôst. p. farár Jozef Kuneš. Dozvedeli sme sa od
neho ve¾a zaujímavých informácií. Ïakujeme za príjemné chvíle, ktoré sme spoloène strávili.

Mgr. Vladimíra Turèanová, riadite¾ka ZŠ s MŠ
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KULTÚRA
NAŠE KROKY K HROBOM PÔJDU
Druhý november, jeden deò v roku, deò pamiatky zosnulých, keï aj na cintorínoch je rušno,
ostatné dni je tam clivo. A tu máme priestor ponori sa do svojich myšlienok, vráti sa spä do rokov,
keï tu odpoèívajúci boli ešte medzi nami, vzda im hold za daný život, za výchovu, poïakova sa
svojim rodièom, súrodencom, priate¾om, susedom. Kiežby sa tak dal vráti èas. Iste mnohým
prebehne mys¾ou táto túžba, najmä ak zomreli náhle, neèakane.
Tá malá èas zeme, ktorú ti nebude nikto závidie, malá èas zeme, odkia¾ a nikto nevyženie cintorín, miesto, kde chodíme s úctou. Ako sme mali v úcte živých, vzdajme úctu aj zomrelým. V
žiare svetiel svieèok prichodí na nás clivota. Koberce pestrofarebných kvetov, tlaèia sa do oèí slzy
pri spomienke na svojich najbližších. A možno sú aj takí, ktorí si spomenú na svojich najbližších
zosnulých len tento deò, alebo vôbec nie.
V strede cintorína stojí kríž, ktorý spája nebo a zem, ktorý dnes v sviatok zomrelých pobozka
chcem. Kríž sfarbený krvou, pretože mnohí kráèame tmou. Na konci tmy vidie svetlo a v òom
siluetu vzkrieseného Krista, ktorého nenièila žiadna sila. Z tohto kríža vznáša sa nad nami ticho,
zatia¾ èo neveriaci svet sa topí v hluku. Na tento drevený kríž Pane berieš všetky naše starosti a
premieòaš ich na oázu lásky a pokoja. Pri tomto drevenom kríži sa aj my chceme posilni, aby sme
mohli smelšie vykroèi na ïalšiu životnú pú.
Anna Husárová

SPOLOCENSKÁ KRONIKA
60. rokov
Martin Lupták (è.d. 325)
80. rokov

70. rokov

Ondrej Turèan (è.d. 312)
Mária Vrábová (è.d. 288)

Ivan Oèenáš (è.d. 369)

90. rokov

75. rokov
Anna Šípková (è.d. 259)

OPUSTILI NÁS
PODKONICKÝ
ODKONICKÝ Spravodaj

Anna Kremnická (è.d. 50)

Anna Bitnerová (è.d. 230) - 80 rokov
November 2010
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ŠPORT
FUTBAL - II.A TRIEDA (BB)
1.kolo
2.kolo
3.kolo
4.kolo
5.kolo
7.kolo
8.kolo
9.kolo
10.kolo
11.kolo
12.kolo
13.kolo

PODKONICE - Hronsek 1:1
Králiky - PODKONICE 0:2
PODKONICE - H. Pršany 2:3
Rieèka - PODKONICE 3:1
PODKONICE- Tajov 2:1
PODKONICE - Dúbravica 5:0
PODKONICE - Mièiná 5:1
St. Hory - PODKONICE 3:0
PODKONICE - Priechod B 3:1
Šalková B - PODKONICE 3:3
PODKONICE - Hiade¾ 2:2
Strelníky - PODKONICE 1:2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Rieèka
Stre¾níky
St. Hory
Tajov
H. Pršany
Malachov
Podkonice
Hronsek
Šalková B
Hiade¾
Mièiná
Priechod B
Dúbravica
Králiky
Jakub

37
28
28
26
26
23
22
17
16
16
14
14
13
9
8
-jk-
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FARSKÉ OZNAMY
15. 11. 2010 - 21. 11. 2010

8. 11. 2010 - 14. 11. 2010

8.11.

15.11.

18.00 - Sv. Margity Škótskej

18.00 - Výroèie posv. Lateránskej baziliky
9.11.

+ František Balko (8. výroèie)

16.11.

18.00 - Sv. Alžbety Uhorskej, reho¾níèky

18.00 - Sv. Leva Ve¾kého, pápeža
10.11.

+ rodièia a manžel

18.00 - Sv. Martina z Tours, biskupa
+ Berta a Martin Gregorèok
a syn Vitališ
11.11.
18.00 - Sv. Jozafáta, biskupa a muèeníka
12.11.

+ z rodiny Ivanièovej a Barlovej

17.11.

14.11.

Na úmysel
33. NEDE¼A V OBDOBÍ CEZ ROK
10.00
Za všetkých farníkov

19.11.

20.11.

21.11.

+ manžel Vladimír a zosnulí z rodiny

30.11.

+ Mária a Július a syn Ján

1.12.

+ Anna a Ján Budaj

2.12.

18.00 - féria
26.11.

27.11.

28.11.

+ Ondrej Nemèok

18.00 - Sv. Ondrej, apoštol
+ Helena a Július Slobodník
a deti Mária a Ján
18.00 - féria
+ Anna a Štefan Valent (25. výroèie)
18.00 - féria

18.00 - Sv Kataríny Alexandrijskej
25.11.

34. NEDE¼A V OBDOBÍ CEZ ROK
9.00
Za všetkých farníkov

29.11.

18.00 - Sv. Ondreja Dung-Laca, kòaza
24.11.

+ Anastázia a Eduard Budaj

29. 11. 2010 - 5. 12. 2010

18.00 - Sv. Klementa I., papeža a muè.
23.11.

+ reho¾ná sestra Alan Šavolt
7.30 - féria

22. 11. 2010 - 28. 11. 2010

22.11.

+ Jozef Kostúr, dcéra a rodièia

18.00 - Výr. posv. bazilík Petra a Pavla
Poïakovanie a B. pomoc
pre rodinu Babjakovú a Dominovú
18.11.
18.00 - féria

7.30 - féria
13.11.

+ Mária a Martin Oèenáš a st. rodièia

+ st. rodièia a deti
18.00 - Sv. Františka Xaverského, kòaza

3.12.

+ Etela a Ondrej Budaj

7.30 - féria

7.30 - féria

Na úmysel

+ Anton Vráb

1. ADVENTNÁ NEDE¼A
9.00
Za všetkých farníkov

4.12.

5.12.

2. ADVENTNÁ NEDE¼A
9.00
Za všetkých farníkov
Jozef Kuneš, farár

PODKONICKÝ
ODKONICKÝSpravodaj
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