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DOBRÝ DEÒ, VÁŽENÍ OBÈANIA!

Prvý mesiac s novým starostom je za nami. Ako som sa presvedèil pri osobných stretnutiach, 
ste zvedaví, èo som stihol urobi� za tento krátky èas.

V januári sme mali výborné divadelné predstavenie. Vïaka ochotníckemu divadlu z 
Priechoda mala plná sála skvelý zážitok. Ve¾mi ma potešila vysoká úèas� na nede¾nom predstavení 
- je skvelé, že sme uprednostnili javisko plné skutoèných hercov pred blikajúcimi televíznymi 
obrazovkami. Verím, že  sa našim podkonickým ochotníkom podarí naštudova� divadelnú hru, a na 
tohtoroèné Vianoce predstavíme aj my Podkonièania predstavenie.

Ako viete, jednou z mojich priorít nielen na tento rok je záchrana školy. Môžem konštatova�, že 
prvá fáza je za nami. Zápisy prebehli a celkovo máme zapísaných 11 prváèikov. V praxi to 
znamená, že splníme zákonom stanovený minimálny poèet žiakov v roèníku. Druhá fáza, ktorá nás 
èaká, je zo školy urobi� miesto, ktoré sa stane skutoèným srdcom našej obce a nielen miestom 
vzdelávania pre najmenších, ale aj pre rodièov detí,  mladých a starších obèanov. Èaká nás ešte 
ve¾a práce, aby oslava 45. výroèie školy, ktorú organizujeme tento rok, bola dôvodom k hrdosti pre 
nás všetkých. 

Po prvom mesiaci sa zaèínam orientova� v problematike agendy obecného úradu. 
Nedotiahnutých a rozrobených vecí som zdedil ve¾mi ve¾a. Uceli� ich, mi bude chví¾u trva�. Viacej si 
o tom preèítáte v nasledujúcom èlánku.

Po januári však už môžem poveda�, že kus práce je za mnou. Ušetril som na tento rok zrušením 
nevýhodných zmlúv pre obec už 2500 €. V šetrení budem pokraèova�.

II. stupeò snehovej kalamitnej situácie sme zvládli v celku bez problémov. Posledný 
januárový piatok sme museli vy�ahova� zapadnutý autobus na ceste zo Slovenskej ¼upèe do 
Podkoníc. S evakuáciou cestujúcich nám pomáhali okoloidúce autá. Chýbajúce oce¾ové lano sme 
si museli požièa� zo Slovenskej ¼upèe. Popadané stromy poškodili elektrické vedenie. Dodávka 
elektrickej energie bola obnovená až v sobotu o 14.00 hod. K vážnym majetkovým ujmám v našej 
obci naš�astie nedošlo. 

V sobotu 7. februára nás v èase od 7.00 do 22.00 hod. èaká referendum. Verím, že v našej obci 
prebehne hladko a bez problémov. Je na vás, ako prispejete k riešeniu predmetnej problematiky. Ja 
osobne sa hlasovania zúèastním.
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PRÍHOVOR STAROSTU OBCE

O týždeò 14. januára nás èaká najväèšia dedinská akcia - Gazdovská zabíjaèka. Verím, že sa 
tam všetci uvidíme a spoloène budeme môc� pookria� pri výborných zabíjaèkových dobrotách èi  
haluškách alebo si zatancova� pri výbornej ¾udovej muzike.

Dovolím si vás pozva� na preložené zasadnutie obecného zastupite¾stva. Bude sa kona� vo 
štvrtok 12. februára 2015 o 18.00 vo ve¾kej zasadaèke obecného úradu. Okrem iných dôležitých 
bodov budeme prebera� aj nákup motorového vozdila. Vaša úèas� ma ve¾mi poteší - zasadnutia sú 
verejné. Na každom zasadnutí môžete vystúpi� aj vy so svojou otázkou. 

Ing. Michal Vráb, starosta obce

Foto: Jaroslav KostúrOBECNÝ ÚRAD INFORMUJE

Február 2015

1) TEPLÝ JANUÁR A STUDENÁ SPRCHA
 

Áno, tak by sa dal nazva� môj prvý mesiac v úrade. Za minulý mesiac nás v Podkoniciach 
postihli dve menšie kalamity, ktoré spôsobili studené poèasie a pri ktorých som sa nielen ja, ale aj 
moji spolupracovníci poriadne zapotili. Myslím, že sme všetko zvládli viac ako dobre. Ïakujem vám 
za pomoc a podporu.

Studená sprcha ma ale èakala v teple mojej kancelárie. Preberanie agendy obce znie na prvé 
poèutie ako pekná nuda. Môžem vás ubezpeèi�, že opak je u nás pravdou. Po januári si pripadám 
ako bežec na mínovom poli a naviac s batohom na chrbte, ktorý mi pripravili iní a tikajú v òom ešte 
èasované bomby. Nechoïme okolo horúcej kaše, dám vám nieko¾ko úplne konkrétnych príkladov.

Ako viete, v škole sa opravujú sprchy a záchody. Nevyhovujúce sociálne zariadenia bolo treba 
vymeni� a zve¾adi� už dávno. Èo však neviete, je skutoènos�, že zmluva o rekonštrukcii je 
podpísaná výhodne iba pre jednu stranu. Nie však pre Podkonice. Asi nikto v obci by nezaplatil 
majstrom dopredu 85 % sumy ešte pred dokonèením stavby. Prišli sme tak o hlavnú páku pri licitácii 
v súvislosti s kvalitou odovzdanej práce. Myslím si, že nie som sám, kto zodvihne oboèie nad 
situáciou, kde sa zmluva podpisuje za horúca po vo¾bách a peniaze sa vyplácajú poèas vianoèných 
sviatkov.

Alebo iný príklad. Príde vám na stôl pošta. To každého urèite poteší. Kto by nechcel dosta� list. 
Bohužia¾, jeden z prvých listov, ktoré som ako starosta dostal, bol o to tom, že všeobecné záväzné 
nariadenie obce (VZN) na otváracie hodiny miestneho pohostinstva odporuje zákonom Slovenskej 
republiky. Rovnako aj porušené VZN-ko o psoch, ktoré musíme prepracova�. A asi nie som sám, kto 
sa pýta, ako je to možné? Však obec si platí roky rokúce právne poradenstvo. Ako je možné, že 
výsledkom sú nariadenia, ktoré porušujú zákony SR? Vôbec nie je príjemný pocit, keï vám príde 
upozornenie z prokuratúry na nevyvesené VZN-ká na našej starej stránke.

Právne poradenstvo sme na úrade mali, ale poriadok až taký nie. Je zvláštny pocit zisti�, že 
máme uzatvorené zmluvy, ktoré nevidela ani kontrolórka obce. Má na to predsa právo. Nechápem 
to. Hovoríme o zmluvách na prevádzku chaty Pleše, prevádzku èistièky odpadových vôd alebo 
prevádzky miestneho pohostinstva Na Hrbe.

Postupnou inventarizáciou zis�ujem, že stav obecného majetku je v žalostnom stave. A myslím, 
že mnohí z vás by použili urèite silnejší výraz ako slovo “žalostný”. Preèo nemáme dobudovanú 
pomúrnicu na futbalovom ihrisku? Preèo nám omietka na miestnom pohostinstve opadáva? Preèo 
sú v telocvièni nevybrúsené parkety? Preèo na tenisovom ihrisku už nemáme vstupné dvere?
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Tiež sme platili za odvoz smetí, ktoré odviezli preè a nikto ich neodvážil. Takže nikto nebol a nie 
je schopný zaruèi�, že faktúry za odvoz smetí sedia s realitou. Teraz už budú. Od minulého týždòa 
som zaviedol povinné váženie smetiarskych áut.

Ako všetci viete, úèty za služby chodia stále na vyššie èiastky. Všetci sa snažíme šetri�, kde sa 
dá - porovnávame ponuky telefónnych operátorov, dodávate¾ov energií, bánk. Obecný úrad to ale 
nerobil. Za spotrebu elektrickej energie elektrické vykurovanie platíme spolu za obecné budovy 
7500 € roène. Za bankové poplatky platíme 350 € roène. Za využívanie a prevádzku poèítaèov 
platíme 1000 € roène. Teda platili sme. Pretože mi to príde až príliš ve¾a. 

Starosta by mal by� pod¾a mòa predovšetkým výborný hospodár. A výborný hospodár predsa 
vie, èo si dovoli� môže a èo nie. To, v akom stave nachádzam veci ma ve¾mi prekvapuje. Chcem, 
aby sme mali vo veciach poriadok. Len zmeny, ktoré som zaviedol na obecnom úrade nám súhrnne 
za celý rok prinesú nemalé úspory: vypovedaná zmluva za kontrolu a prevádzku poèítaèov (1000 € 
roène), telekomunikaèné služby zmenou zmluvy a prenosom èísiel k lacnejšiemu poskytovate¾ovi 
(úspora 500 € roène), zmena bankových úètov (200 € roène). Myslím, že nie je potrebné poèíta�, 
ko¾ko to èiní spolu za minulé roky. Touto cestou vás chcem ubezpeèi�, že èasy, keï Obecný úrad 
Podkonice nerozvážne nakladal s finanènými prostriedkami sa definitívne skonèili.

Ing. Michal Vráb, starosta obce

OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE

2) CHCETE RÝCHLEJŠÍ INTERNET?

Áno. Bude to možné u nás v Podkoniciach, ak mi 
pomôžete. Po mojom osobnom stretnutí s predsta-
vite¾om spoloènosti Slovak Telekom, ktorý mi predstavil 
projekt pripojenia rýchlejšieho internetu, by sme mohli v 
priebehu roka dosta� novú ústredòu, ktorá by znamenala 
možnos� pripojenia pre každú rodinu v celej dedine bez 
obmedzenia. Technicky povedané garancia rýchlosti by 
bola až 30 Mbit/s v celej dedine. 

Potrebujem však zmapova�, kto z vás nevyužíva služby Slovak Telekomu alebo ich využíva na 
ve¾mi pomalej úrovni. Jedná sa hlavne o vaše súèasné pripojenie do internetu prostredníctvom wifi 
providerov alebo mobilných operátorov, ktoré je èasto na nevyhovujúcej úrovni (dlhé naèitávanie 
www stránok, pomalé s�ahovanie dát, nestabilná rýchlos�, výpadky...). 

Nové pripojenie by vám prinieslo hlavne garanciu rýchlosti a stabilitu pripojenia za cenu 
približne 15 € mesaène.

Preto vás poprosím, odpovedzte mi emailom na starosta@podkonice.sk alebo smskou na 
moje èíslo 0905 598 594 prípadne osobne. Potrebujem uvies� vášho súèasného poskytovate¾a 
internetu, vaše meno a èíslo domu. Prosím vás, aby ste tak urobili do konca februára. Následne si 
vyhodnotím stav v dedine a podniknem kroky k výmene ústredne. Bez vašich údajov však mám 
zviazané ruky.

Ïakujem za pomoc v ceste za rýchlejším internetom v obci.

Ing. Michal Vráb, starosta obce

3) SEPAROVANÝ ODPAD 

Tento mesiac bude vývoz PLASTOV prebieha� v pondelok 

23. februára 2015 -jk-
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4) OTVORENEJŠIA FORMA KOMUNIKÁCIE OBECNÉHO ÚRADU

Vážení obèania, ako si urèite pamätáte, jednou z mojich priorít bolo, že zlepším fungovanie 
obecného úradu. Svoje s¾uby plním a jednou z prvých zmien bude snaha o otvorenejší dialóg s 
vami.

Nová webová stránka
Webová stránka našej obce nie je ideálnou prezentáciou Podkoníc. V blízkej dobe spustíme 

demoverziu novej stránky www.podkonice.sk. Nájdete tam v prvom rade potrebné základné 
dokumenty týkajúce sa rokovania obecného zastupite¾stva, zápisy zo stavebnej komisie a preh¾ad 
faktúr.

Postupne budeme stránku napåòa� tak, aby ste tam našli všetky veci, ktoré s obecným úradom 
súvisia, napríklad tlaèivá na daòové priznanie, oznamy obce, faktúry, zmluvy, všeobecne záväzné 
nariadenia obce.

Verím, že to prispeje k úspore èasu, aby ste z pohodlia svojho domova vybavili všetko potrebné.

Sme na Facebooku a Twitteri
Ve¾a Podkonièanov je na Facebooku a ani obecný úrad nezaostáva za týmto 

trendom. Naša stránka je: facebook.com/podkonice. Ak poznáte twitter, tak máme úèet 
aj tam: twitter.com/podkonice. Výhodou twitteru je krátkos� správ, pretože sú to krátke 
sms-ky urèené pre verejnos�.

Podkonice nájdete po novom aj na najväèšom videoserveri youtube.com. Na tomto 
kanáli budeme uverejòova� krátké videá z èinnosti úradu, z akcií alebo pravidelné 
príhovory k sviatkom.

Blog
Ve¾a ¾udí, s ktorými sa stretávam, sa ma pýta, ako sa cítim na úrade, èo som všetko urobil, èo 

nás èaká a èo môžem urobi�. Každý je zvedavý, a preto by som bol ve¾mi rád, aby ste o mojej práci 
vedeli èo najviac. Všetky tieto informácie budem uverejòova� na mojom osobnom blogu, ktorý 
zatia¾ nájdete na nasepodkonice.sk/category/blog.

SMS pre krízové situácie
Chystanou novinkou v rámci našej obce bude posielanie sms priamo vám na mobil. 

Túto službu pripravujeme, takže po jednoduchej registrácii budete dostáva� dôležité 
oznamy priamo do telefónu v situáciách, keï sa deje nieèo mimoriadne, napríklad 
po¾adovica, zmena vývozu smetí...

Podkonický spravodaj
Podkonický spravodaj bude vychádza� tak ako doteraz. Tlaèená verzia sa rozšíri o èlánky z 

obecného úradu, oznamy zastupite¾stva a dianie z obce.
Rovnako sa chystám premiestni� aj úradnú tabu¾u z hornej zastávky na budovu krèmy na Hrbe, 

aby ¾udia prichádzajúci do obchodu a do kostola mali úradné oznamy na oèiach.
Snažím sa urobi� úrad maximálne otvorený a efektívny. Preto ve¾mi rád privítam podnety na 

zlepšenie, èi konštruktívnu kritiku. Dvere na úrade sú otvorené pre každého. Zastavte sa, rád sa s 
vami porozprávam. Ak nemáte èas, napíšte mi na starosta@podkonice.sk alebo zavolajte na èíslo 
0905 865 594. 

Som tu pre vás

Ing. Michal Vráb, starosta obce

OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE
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OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE

5) OBECNÁ KNIŽNICA

Dovolíme si vás pozva� na návštevu do našich obecných 
priestorov v kultúrnom dome, kde máme obecnú knižnicu. Vo 
ve¾mi bohatom knižniènom fonde nájdete beletriu pre dospelých, 
beletriu pre deti a mládež, povinnú literatúru, odbornú literatúru 
ale aj životopisy. Spolu knižnica obsahuje cez 8.000 knižných 
titlov. 

Knižnica je otvorená v pondelok od 18:30 do 20:00 hod a vo štvrtok od 18:30 do 20:00 hod. 
Ak máte doma knihy, ktoré ste preèítali a radi by ste ich poskytli ïalším èitate¾om, potešíme sa a radi 
ich príjmeme. 

Správa knižnice

6) POÏAKOVANIE

Chcem sa poïakova� pánovi doktorovi MUDr. Milanovi 
Oèenášovi od Krochmelov, ktorý mi venoval krásnu svoju knihu 
Chirurg, èo porážal Šamanov. Kniha zachytáva šes�esiatdva 
živých epizódok zo života nášho rodáka, kde svojím spôsobom 
mapuje �ažké zaèiatky traumatológie ako aj jej rýchle 
napredovanie. Pán doktor nás berie do diania plného neraz 
tragických zážitkov, ktoré striedajú až neuverite¾ne bláznivé 
situácie plné exotiky, napätia a neèakaných zvratov.

Ing. Michal Vráb, starosta obce

7) STAVEBNÁ KOMISIA

Zasadnutie stavebnej komisie è. 1 zo dòa 8. januára 2015
Prítomní: Predseda: Ing. Miroslav Budaj, 

èlenovia: Ing. Ján Chaban a Mária Patrášová

1. Kontrola stavby “Stavebné úpravy umyvárne pri telocvièni”

Stavebná komisia za úèasti konate¾a firmy DH - STAV p. Dušana Hlinku vykonala obhliadku 
stavby a zistila nasledovné nedostatky:

- nevedený stavebný denník
- navýšené náklady oproti rozpoètu v cca 1000 eurovej hodnote deklarované ústne a dodatkom 
rozpoètu stavite¾a, ktorý ich bude dokladova� fotografiami pre nezhodu projektu v kanalizácii a 
reality

- vizualizácia nebola súèas�ou rozpoètu
- nedodržanie termínu ukonèenia stavebných prác
 

Komisia sa dohodla na stretnutí a kontrole stavby na stredu 14. januára 2015
 

Komisia sa oboznámila s verejným obstarávaním, zmluvou a podkladmi k projektu „Stavebných 
úprav umyvárne“.
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OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE

2. Žiados� o predbežný súhlas k výstavbe rodinného domu

Komisia prerokovala žiados� p. Petra Buriana k predbežnému súhlasu výstavby rodinného 
domu na parcelách è. 809, è. 810 a è. 812 pod¾a žiadosti. V odpovedi na žiados� budú uvedené 
informácie pre žiadate¾a, že v danej lokalita v súèasnosti sa nenachádzajú žiadne inžinierske siete 
a nie je zabezpeèený prístup k jednotlivým pozemkom po vysporiadanej komunikácii a odpadové 
hospodárstvo si dorieši na vlastné náklady. Obec musí zabezpeèi� v zmysle schváleného 
územného plánu vypracovanie urbanistickej štúdie zóny danej lokality, kde budú urèené regulatívy 
plánovanej výstavby. V ïalšom kroku obec by mala da� vypracova� projekt inžinierskych sietí a 
získa� finanèné prostriedky na ich realizáciu.  

Doporuèila starostovi obce pripravi� urbanistickú štúdiu na lokalitu výstavby RD Pod 
Koziencom pod¾a schváleného územného plánu.

3. Ohlasovanie drobných stavieb do 25 m2

Navrhlo starostovi informova� obèanov o platnosti stavebného zákona a povinnosti obèanov 
ohlasova� stavebnému úradu v Podkoniciach drobné stavby do 25 m2. 

Drobné stavby sú stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu (napr. pre stavbu na 
bývanie, pre stavbu obèianskeho vybavenia, pre stavbu na výrobu a skladovanie, pre stavbu na 
individuálnu rekreáciu) a ktoré nemôžu podstatne ovplyvni� životné prostredie, a to 

a)  prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 5 m, napríklad kôlne, 
práèovne, letné kuchyne, prístrešky, zariadenia na nádoby na odpadky, stavby na chov drobného 
zvieratstva, sauny, úschovne bicyklov a detských koèíkov, èakárne a stavby športových zariadení, 

b)  podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a håbka 3 m, napríklad 
pivnice, žumpy. 

Za drobné stavby sa považujú aj 
a)  stavby organizácií na lesnej pôde slúžiace na zabezpeèovanie lesnej výroby a po¾ovníctva, 

ak ich zastavaná plocha nepresahuje 30 m2 a výška 5 m, napríklad sklady krmiva, náradia alebo 
hnojiva, 

b)  oplotenie,
c)  prípojky stavieb a pozemkov na verejné rozvodné siete a kanalizáciu všetkých stavieb a 

pozemkov a pripojenie drobných stavieb a pozemkov na rozvodné siete a kanalizáciu hlavnej 
stavby, 

d)  nástupné ostrovèeky hromadnej verejnej dopravy, priechody cez chodníky a na susedné 
pozemky, priepusty a pod. 

Pre uskutoènenie, zmenu a údržbu drobnej stavby nie je potrebné stavebné povolenie, postaèí 
iba ohlásenie stavebnému úradu. 

Diskusia

V diskusii navrhlo informova� obèanov o vyberaní a aktualizácii poplatkov za stavby, ktoré 
vznikli za posledných cca 10 rokov a nie sú nahlásené. Starosta preverí aktuálnos� programu na 
sledovanie stavieb. P. Patrášová informovala o pripravovanom novom stavebnom zákone, ktorý by 
mal by� v platnosti od júla 2015. V spolupráci s p. Patrášovou pripraví èlánok (sériu èlánkov) o 
vyberaní daní za stavby a ich zlegalizovanie. 

-jg-
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Hovorí jeden alkoholik druhému: „Nerád pijem v prítomnosti manželky. Ten poh¾ad, ako sa z nej 
stanú dve... To je jednoducho nieèo strašné...“

Viete, ako definujú muži vz�ah "fifty-fifty"?
1. Vy varíte - my jeme.
2. Vy upratujete - my robíme neporiadok.
3. Vy žehlíte - my krèíme.

Hovorí Fero frajerke:
-"Marka, daj si tento kúsok torty."
-"Ïakujem, Ferko, nechcem!"- odmietne Marka.
-"Marka! Prosím �a, daj si tento kúsok torty."
-"Ferko, ja sladké nemôžem, pribrala by som."
-"Prosím �a..."
-"Naozaj nechcem tortu!"
-"Žer tú tortu, ty trúba! Je v nej prsteò! Chcem �a požiada� o ruku!"

- Pán doktor, môj muž stále hovorí v spánku. Èo mám robi�? 
- Dajte mu príležitos�, aby mohol prehovori� cez deò. 

- Tak si predstav Marka. Pošlem muža po zemiaky do obchodu a jeho prejde auto. 
- A èo budeš teraz robi�? 
- Asi ryžu.

-“Pomóóóc! Okamžite prídite! Moja žena zošalela!” - telefonuje Julo na pohotovos�.
- “Pod¾a èoho tak usudzujete?”
- “Máme plnú obývaèku malých èertíkov a ona ich nevidí...”

-kj-

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 spolu s tlaèivom vám prinesieme v 
nasledujúcom èísle Spravodaja. Za všetky príspevky vopred ïakujeme.

Názov: 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!

Foto: Jaroslav KostúrOKIENKO HUMORU

2%
-jk-

SPOLOK PODKONICAN
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REFERENDUM O RODINE - 7. FEBRUÁRA 2015

Na základe petície obèanov iniciovanej Alianciou za rodinu vyhlásil prezident Slovenskej 
republiky referendum, v ktorom oprávnení obèania budú môc� rozhodnú� o troch otázkach z oblasti 
rodiny a výchovy. Dátum referenda je urèený rozhodnutím è. 320/2014 na sobotu 7. februára 2015 
od 7:00 do 22:00 hodiny a budeme v òom môc� odpoveda� na tieto 3 otázky:

1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazýva� žiadne iné spolužitie osôb okrem 
zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?
 

Preèo odpoveda� na túto otázku ÁNO?
 

Manželstvo bolo vždy zväzkom jedného muža a jednej ženy, ktorí verejne povedali, že chcú 
vytvori� rodinu a ma� deti. Štát, ktorý sa má ¾uïom èo najmenej mieša� do života a súkromia, si 
uvedomuje výnimoèný prínos takéhoto zväzku a záväzku, nako¾ko spoloènosti prináša ïalšie 
generácie a zabezpeèuje jej prežitie. Preto štát manželstvo stavia nad iné zväzky, chráni ho a 
podporuje.

Ak by sme pripustili vznik homosexuálnych zväzkov a ich postavenie na roveò manželstva (èo 
sa môže sta� vïaka európskym súdom), nebude existova� žiaden racionálny dôvod neumožni� 
rovnaké „práva“ alebo „služby“ akejko¾vek inej forme spolužiatia ¾udí (zväzky vnútri širších rodín, 
medzi troma osobami, štyrmi osobami...).

2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené 
osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?
 

Preèo odpoveda� na túto otázku ÁNO?
 

Manželstvo a rodina, dospelí sú tu pre deti. Nie deti pre dospelých. Neexistuje právo dospelého 
na die�a, ale existuje právo die�a�a na otca a mamu. A keïže aj opustené deti si zaslúžia mamu a 
otca, v adopènej politike štátu je dôležité, aby sa bral v prvom rade oh¾ad na záujem die�a�a ma� 
kompletnú rodinu s otcom a mamou.

Keïže muži a ženy sú odlišní, správajú sa inak a vidia svet trošku odlišne navzájom sa 
dopåòajúc, die�a potrebuje pri výchove vidie� príklady aj muža, aj ženy, ich vzájomnú lásku, úctu a 
spolužitie, aby samo vedelo budova� zdravé vz�ahy. Dvaja muži nemôžu nahradi� mamu, ani 
dve alebo tri ženy nenahradia die�a�u otca.

V súèasnosti neexistuje právo na registrované partnerstvo ani na adopcie detí homosexuálmi. 
Ich ¾udské práva pritom nie sú porušované. Európsky súd pre ¾udské práva povedal, že nie sme 
povinní prija� registrované partnerstvá, ale ak ich už prijmeme, samotný obsah práv a 
povinností patriacich registrovanému partnerstvu nebude na našom parlamente, nadiktujú 
nám ho. Posledné aktivistické zásahy Európskeho súdu pre ¾udské práva (proti Rakúsku) dokonca 
aj pri adopciách uprednostnili tzv. princíp "nediskriminácie" pred princípom, že die�a potrebuje otca 
a mamu. Rakúsko napriek svojmu úplne opaènému úmyslu teraz musí umožni� registrovaným 
partnerom adoptova� si deti.

V niektorých krajinách ako napr. Ve¾ká Británia boli adopèné agentúry sledujúce najlepší 
záujem die�a�a odmietajúce poskytova� deti homosexuálnym párom zlikvidované sankciami a 
pokutami napriek ich stároènej výbornej práci pre deti.

ÁNO NIE

ÁNO NIE
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3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadova� úèas� detí na vyuèovaní v oblasti 
sexuálneho  správania èi eutanázie, ak ich rodièia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom 
vyuèovania?

 

Preèo odpoveda� na túto otázku ÁNO?
 

Sme presvedèení, že milujúci rodièia najlepšie vedia, aké morálne hodnoty chcú odovzda� 
svojim de�om a v akom èase. Sme tiež presvedèení, že štát im nemá nanucova� nieèo, èo 
odmietajú èi sa to týka vzdelávania v k sexuálnemu správaniu alebo eutanázie èi iných eticky 
kontroverzných oblastí. Vzdelávanie o biologických funkciách v primeranom veku die�a�a je nieèo 
úplne iné ako vzdelávanie k sexuálnemu správaniu a nemáme s ním problém.

Znovu si zoberieme príklad zo zahranièia, kde odmietanie tzv. sexuálnej výchovy (niektorí ju 
nazývajú skôr tréningom ako výchovou) doviedlo niektorých rodièov až k peòažným trestom èi 
väzeniu. V Nemecku rodièia protestujú proti takýmto praktikám a zvráteným uèebniciam už pre 
deti.

 

Existujú 2 základné typy sexuálnej výchovy:
- výchova k zodpovednému sexuálnemu správaniu a rodièovstvu, ktorá vedie deti a 

mladistvých k zodpovednému prístupu vo vz�ahoch, podporuje odïalovanie prvej sexuálnej 
skúsenosti na èas zodpovedného rozhodnutia, pouèuje ich o následkoch nezodpovedného 
sexuálneho správania, propaguje predmanželskú zdržanlivos� a kladie dôraz na krásu sexuality 
spojenej s láskou v manželstve;

- permisívna sexuálna výchova, ktorá propaguje u detí a mladistvých takzvaný „bezpeèný 
sex“ - používanie kondómov a hormonálnej antikoncepcie na zabránenie tehotenstvu a akceptuje 
umelý potrat ako riešenie neplánovaného tehotenstva (mnohoroèné skúsenosti zo zahranièia 
ukazujú, že takáto sexuálna "výchova" viedla k zvýšeniu poètu tehotenstiev mladistvých, k 
nárastu pohlavne prenosných chorôb a nárastu umelých potratov). 

 

Je jasné, že chceme pre naše deti to najlepšie, a preto ich budeme vždy vies� k 
zodpovednosti. Taktiež chceme, aby zostalo plne na rodièoch a de�och akú formu výchovy 
si zvolia, nie na škole, ktorá bude proti vôli rodièov a detí natláèas� de�om do hlavy  
ideológiu.

Žiaden rodiè ani die�a nesmie by� postihované za to, že nesúhlasia s obsahom 
vzdelávania oh¾adom sexuálneho správania a nemienia ideologické cvièenia absolvova� 
(nechceme, aby sa u nás opakoval príklad z Nemecka, kde rodièia dostali pokuty a boli vzatí do 
väzenia).

Pred nieko¾kými dòami sa pápež František poèas rannej omše 
prihovoril veriacim zo Slovenska. Svätý Otec doslova povedal:

„Cirkev na Slovensku je v tejto chvíli a v tomto èase 
odvážna, bojuje za ochranu rodiny. Len tak ïalej! Odvahu!” 

Majme teda odvahu prís� v sobotu 7. februára 2015 k volebným urnám a vyjadri� svoj názor o 
smerovaní našej spoloènosti prostredníctvom referenda. Je to predsa naša obèianska a hlavne 
morálna povinnos�!

Ing. Jaroslav Kostúr (zdroj: www.alianciazarodinu.sk)

ÁNO NIE
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GAZDOVSKÁ ZABÍJAÈKA

Pozývame vás na tradiènú Gazdovskú zabíjaèku pred Krochmelov v sobotu 14. februára 2015. 

Program bude nasledovný:
  8:00 hod. vyšikovanie a zaèiatok zabíjaèky 
  9:00 hod. hrajú miestni muzikanti
10:00 hod. prvá "koštofka - zahltanec" a ïalšie špeciality
11:30 hod. do skoku a do spevu vám zahrajú Pecníkovci

Obèerstvenie: Peèená klobása, jaternica, kapustnica, hriatô na slaninke, varené vínko.

Už tradiène spestria podujatie naši ¾udoví majstri, cukrárky, haluškári, baèovia a remeselníci. 
Aj deti si prídu na svoje. 
Gazdovská zabíjaèka sa už tradiène uskutoèòuje za významnej pomoci našich dlhoroèných 

sponzorov.
Miloš Turèan st.

PODUJATIA

DEÒ OTVORENÝCH DVERÍ V NAŠEJ KNIŽNICI
 

Milí èitatelia, už po druhýkrát v ás pozývame na deò otvorených dverí v našej knižnici. Minulý rok 
nás viacerí z vás navštívili po prvýkrát, prišli aj stabilní èitatelia, no na mnohých ešte èakáme. 

Noví èitatelia majú možnos� preskúma� priestory obecnej knižnice, zoznámi� sa s knižnièným 
poriadkom, v prípade záujmu sa aj zaregistrova� a hneï si vypožièa� knihy. Radi privítame aj 
verných èitate¾ov, ktorých urèite potešia novinky v knižniènom fonde zo súèasnej slovenskej i 
svetovej beletrie pre malých i ve¾kých. 

Tešíme sa na vás 

Katarína Luptáková

v pondelok 2. marca 2015 v èase 10:00 - 12:00 a 16:00 - 20:00 hod.
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA

ÈO PRINIESOL JANUÁR

Na zápis prišlo so svojimi rodièmi 11 detí. Tešíme sa na nových spolužiakov v septembri.

14. 1. v rámci turistickej vychádzky poèas telesnej výchovy sme neplánovane zavítali aj na 
farmu B&Ba obdivovali  sme tam prasiatko, psov a kravièky. 

Vo štvrtok 22.1. do našej školy prišla na návštevu ako hos� mesiaca pani uèite¾ka Anka Šípková 
zo základnej školy. Zaspomínali sme na èasy, keï pani uèite¾ka uèila ešte rodièov detí zo základnej 
a materskej školy, èo sme si mohli overi� aj fotkami, ktoré pani uèite¾ka predvídavo doniesla.

26.1. sa uskutoènilo školské kolo v prednese poézie a prózy. V 1. roèníku sa na 1. mieste 
umiestnila Paulínka Zátrochová s básòou od Márie Rázusovej-Martákovej: Lastovièky a v 4. 
roèníku sa umiestnila na 1. mieste Tánièka Barlová s básnièkou od Kristy Bendovej: Cirkus 
Hopsasa. Dievèatám gratulujeme a držíme palce na okresnom kole.

PRIPRAVUJEME VO FEBRUÁRI

Karneval bude v sobotu 7. februára v kultúrnom dome o 16:00 hodine. Vstupenkou bude 
maska, obèerstvenie + dobrovo¾né vstupné na prevádzkové náklady.

Lyžiarsky výcvik bude prebieha� od 9.-13. februára od 11:00 do 13:00 hod. Od 8:00 do 10:00 
bude prebieha� vyuèovanie pod¾a upraveného rozvrhu. Na lyžiarsky idú aj predškoláci.

Jarné prázdniny sú od 16.2. do 20.2. Škola zaèína v pondelok 23.2.2015. Poèas jarných 
prázdnin bude MŠ zatvorená.

24.2. utorok by mali do školy prís� policajti s programom prevencie sociálnopatologických javov.

Mgr. Zuzana Dobríková, riadite¾ka ZŠ s MŠ

rok 1985

rok 2015
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Š�ASTNÝ PÁR

Èo sa mòa týka, je len málo vecí, ktoré považujem za 
také obdivuhodné ako milé staršie páry. Poh¾ad na tak dlho 
rozkvitajúcu lásku a jej úspech v teste èasu nie je iba nieèo 
na zahriatie srdca, je to inšpirácia. V týchto dòoch sa ve¾a 
hovorí o rodine a udržaní klasického modelu rodiny a s 
tým súvisí práve aj udržanie klasického modelu 
manželstva. Možno sa bude zda� zvláštne, že sa tejto 
otázke venujem práve ja, ale k napísaniu tohto èlánku ma 
inšpirovala nedávna skúsenos� resp. poh¾ad na ve¾mi milý 

pár vo veku asi 70 rokov sediaci v jednej bystrickej kaviarni držiac sa za ruky, z ktorého bolo cíti� 
práve to, o èom chcem písa�. Tu je nieko¾ko lekcií o láske, ktoré píše sám život:

1. Nezabúdajte na malé dotyky
Zatia¾, èo z èasu na èas úžasne padnú ve¾ké, dych berúce skutky, sú to práve malé èasté gestá, 

ktoré dajú vášmu partnerovi denne pocíti�, že je milovaný. Bozk na privítanie alebo na rozlúèku; 
šálka èaju ako dôkaz záujmu, keï vaša polovièka pracuje; rýchla masáž pliec pred televízorom; 
jedna ruža, keï sa cítite obzvláš� romanticky alebo len jednoduchá ponuka vynies� raz za èas 
odpadky. Možno sa vám tieto veci zdajú nedôležité, ale práve malými vecami živíme v èase naše 
vz�ahy.

 
2. Páry, ktoré sa spolu smejú, spolu zostanú!
Spoloèný chichot s tým, koho milujete, je jedným z najosviežujúcejších a najposilòujúcejších 

vecí vo vz�ahu, nemám pravdu? Ak sa vám nejako nedarí zasmia� len tak samým od seba, preèo si 
spolu nepozrie� v televízii veselý film alebo na YouTube nejaké bláznivé video? Nebudete sa cíti� 
iba š�astnejší, ale tiež bližšie k svojmu partnerovi.

 
3. "Ne¾úbiš preto, že si našiel dokonalú bytos�, ale preto, že si sa nauèil nedokonalú 

bytos� vidie� dokonale." (Sam Keen)
 
4. Komunikujte, komunikujte, komunikujte!
Nezáleží na tom, akí blízki ste si s vašou polovièkou, mnohokrát nebudú schopní zázraène 

zaregistrova�, že ste rozrušení, kým im nevyjavíte svoje pocity. Nebojte sa da� ich najavo a 
komunikova� s vaším partnerom; uzavrie� myšlienky vo svojom vnútri je istý spôsob, ako si poèas 
rokov vybudova�  horkos�, zatia¾ èo podelenie sa o pocity povedie k väèšej blízkosti vo vz�ahu.

 
5. ...A buïte si oporou v zlých èasoch 
Keï idú veci dolu vodou, buïte tu jeden pre druhého. Presne tak, ako zdie¾anie dobrých èias 

vás zblíži, rovnako aj podpora v �ažkých momentoch vám dá pocit, že ste jeden tím.
 
6. Pamätajte si, kde ste zaèali
Ak oh¾adom vášho vz�ahu cítite beznádej (nenadávajte si, naozaj sa to stáva!), vrá�te sa v mysli 

tam, kde to pre vás dvoch celé zaèalo! Myslite na chvíle š�astia, na zážitky, ktoré ste spolu zažili a 
spomeòte si najmä na to, preèo ste sa vôbec zamilovali. A vlastne preèo neabsolvova� tento výlet 
do minulosti spolu s vašou polovièkou? Ak máte fotografie (a pohár vína), ešte lepšie!

 
7. Láska nie je vždy ¾ahká (ale tak ve¾mi za to stojí)
Tieto zlaté staršie páry boli spolu v dobrom aj zlom; obstáli vo svojej kope hádok. Nemohlo to  ...
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...by� vždy ¾ahké, ale veï ani život, ani láska ¾ahké nie sú! Zosta� spolu aj v �ažkých chví¾ach je 
testom charakteru a sily vašej lásky: ak to zvládnete v búrke, už niè vám nebude stá� v ceste!

 
8. Oslavujte svoju lásku
Možno nie ste ve¾mi na sviatky, ako je Deò sv. Valentína - ale to nie je problém! Vymyslite 

malièké, miluèké spôsoby, ako oslávi� váš vz�ah. Môže to by� pozdrav v ten najromantickejší z dní, 
môžu to by� raòajky do postele alebo pohár šampanského na mieste, kde ste si dali prvú pusu. 
Všetky tieto gestá ukazujú, ako ve¾mi si vážite vašu lásku!

 
9. Pamätajte si, že láska je dlhotrvajúce priate¾stvo
Samozrejme, vaša polovièka je v centre vášho zamilovaného záujmu, ale je tiež (alebo by mala 

by�!) jedným z vašich najbližších priate¾ov. Robte spolu hlúposti! Buïte voèi sebe otvorení a 
podporujte sa tak, ako to robia naozajstní priatelia. Zabávajte sa spolu. By� priate¾mi - to pridá 
vášmu vz�ahu ïalšiu úroveò. Pestujte si ju - je neocenite¾ná.

 
10. Skúšajte spolu nové veci
Namiesto vysedávania pred televízorom už entú noc za sebou, preèo nevyskúša� spolu nieèo 

nové a iné? Je to výborný spôsob, ako váš vz�ah trochu okoreni�.
 
11. "Láska nie je to, keï si viete pri sebe niekoho predstavi�. Láska je, keï si neviete seba 

predstavi� bez niekoho."
 
12. Ospravedlnenie žne úspechy
Niekedy je to tá naj�ažšia vec, poveda� "prepáè", ale aké zázraky dokáže spôsobi�! Skúste 

nabudúce poèas hádky poveda� "je mi to ¾úto", hoci to práve nebudete vy, kto bude ma� na to 
dôvod. Èo je dôležitejšie - ma� pravdu alebo sa posunú� ïalej?

 
13. Zaènite tradíciu
Èi už je to piknik každú nede¾u popoludní, palacinky na veèeru každú sobotu alebo výlet do kina 

každú tretiu stredu v mesiaci, zaènite spolu nejakú zábavnú tradíciu! Nepodceòujte hodnotu 
možnosti teši� sa pravidelne na daèo spolu s vaším milovaným, milovanou: nielen že vám to dá 
dobrý dôvod na spoloèné chvíle; tiež sa to stane "vašou vecou" a budete jedným z "tých párov" 
(viete, že chcete).

 
14. Prekvapujte jeden druhého!
Chodi� na schôdzky a ma� vlastné tradície je super (samozrejme, veï som vám to práve 

povedala ja sama!), ale treba spomenú� aj spontánnos� a potrebu prekvapova� svojho partnera 
aspoò raz za èas, aby ste tak do vz�ahu vniesli opä� trochu iskry. Pokia¾ nemáte polovièku, ktorá z 
duše neznáša prekvapenia, choïte do toho! Urobte obèas daèo nezvyèajné: zastavte sa u svojho 
milého, milej na poludnie v kancelárii a skoète na obed spolu, objednajte len tak z rozmaru kyticu 
ruží (dievèa o tom môže len sníva�...). Tieto prekvapenia nemusia by� obrovské; aj tá najmenšia 
zmena rutiny môže by� príjemná.

 
15. Zažívajte spolu dobrodružstvá
Podobne ako daèo nové, èo spolu skúsite alebo tradícia, ktorú spolu zaènete, vám upevnia 

vz�ah a dodajú mu trvalú silu, zanechanie vašich komfortných zón a zažívanie spoloèných 
dobrodružstiev vám pomôžu s vášòou!

Vladimíra Turèanová (zdroj: www.cestaplus.sk)
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príjemné (ak ich to niè nestojí), ostávajú však celkom ¾ahostajné k potrebám a záujmom 
druhých.

Je až ironické, že hoci sa rodièia snažia zaisti� príjemný domov, deti k nim majú len malú alebo 
žiadnu úctu. Deti si o rodièoch myslia, že sú dobrí a priznávajú, že maminka a ocinko ich majú radi; 
nemajú však k rodièom úctu, aká prináleží silným osobnostiam hodným nasledovania. Na otázku, 
koho obdivujú, odriekajú nezriedka dlhý zoznam „hviezd“ zábavného priemyslu - zvláš� hercov a 
spevákov.

Absencia výchovných vzorov
Deti toho ve¾a nevedia o minulosti svojich rodièov a takmer niè o živote starých a prastarých 

rodièov èi ïalších predkov. Nemajú zmysel pre rodinnú históriu a morálnu kontinuitu; nezaujíma 
ich, že sú momentálne poslední v dlhom rade ¾udí, ktorí sa milovali, èasto sa hrdinsky navzájom 
bránili, navzájom si slúžili a vydržali spolu v dobrých i zlých èasoch.

Deti nemajú vo svojom živote žiadnych hrdinov, žiadne skutoèné osoby, napr. svätcov alebo iné 
historické èi literárne postavy, ktoré by prekonávali sami seba v službe druhým, ktoré by si príkladne 
plnili svoje povinnosti a uskutoèòovali by ve¾ké èiny. V dôsledku absencie hrdinov hodných 
napodobòovania deti obdivujú a za vzor si berú vulgárne a èudné mediálne celebrity a imitujú 
postavy z animovaných filmov (ako raz prehlásil ktosi múdry: „Ak deti nemajú hrdinov, budú 
napodobòova� klaunov.“).

De�om je jedno, že privádzajú rodinu do rozpakov a trápnych situácií. Èasto ani nechápu, èo to 
znamená, pretože ani nemajú systém hodnôt, ktorý by im umožnil pochopi�, èo je hanebné; 
ostávajú nedotknuté kultivovaným zmyslom pre „rodinnú èes�“. Ak aj odev potomka alebo jeho 
správanie na verejnosti spôsobuje, že sa rodièia za neho hanbia, jemu to nevadí a ich rozpoloženie 
sa ho netýka.

Útek pred problémami
Deti sa s�ažujú a nariekajú v situáciách, ktoré sa objektívne nedajú zmeni�, nie sú tragické no 

predstavujú urèitú mieru nepohodlia: pri zlom poèasí, pri ¾ahkom meškaní, fyzickom nepohodlí, 
miernej pracovnej zá�aži, pri osobnostných rozdieloch a podobne. Najèastejšie sa s�ažujú na 
„nudu“. Vzh¾adom na to, že ich životy doma nie sú riadené, pretože ich rodièia sa stále zaoberajú 
najrôznejšími vlastnými detailmi, sú deti zvyknuté na to, že ich problémy „riešia“ ustarostení 
dospelí. Na základe skúsenosti zis�ujú, že pokia¾ vydržia otravova� dostatoène dlho, niekto 
nakoniec zasiahne, aby ich problémy zmizli. Tak sa uèia pred problémami uteka� a nie rieši� ich. 
Uèia sa nepohodliu vyhýba�, nie ho znáša�.

...pokraèovanie v budúcom èísle

POH¼ADY DO DNEŠNEJ RODINY - 5. èas�
pod¾a Jamesa B. Stensona

Nedostatok úcty k druhým
Deti prejavujú malú alebo vôbec žiadnu úctu k ¾udom 

mimo svojej rodiny: k hos�om, k priate¾om rodièov, k 
uèite¾om, k predavaèkám, ku starším osobám). Zriedkavo 
tiež prejavujú dobré mravy na verejnosti. Slová ïakujem a 
prosím v ich slovníku chýbajú. Na narodeniny a sviatky sa 
deti z konzumných rodín prehàòajú v hromadách 
darèekov, zabúdajú však svojim príbuzným poïakova�,  
vlastne nevidia na to ani žiadny dôvod. V niektorých 
prípadoch môžu by� deti k druhým ¾uïom povrchne 
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55. rokov

Alena Turèanová (è.d. 323)

Margita Majsniarová (è.d. 342)

Alena Vrábová (è.d. 227)

65. rokov

Peter Barla (è.d. 316)

70. rokov

Lýdia Oèenášová (è.d. 247)

75. rokov

Blanka Turèanová (è.d. 258)

Šimon Kostúr (è.d. 381)
NARODENÉ

DETI

-vt-

Obèianske združenie PÚTNIK

sa vám chce menom svojho vedenia s pokorou úprimne poïakova� za vaše príspevky, ktoré ste 
v minulom roku venovali formou 2% resp. 3% z dane. Spoloène sa nám podarilo združi� viac ako 
3000 EUR, ktoré budú použité na aktivity zhodné s cie¾mi a poslaním nášho obèianskeho 
združenia. V minulom roku sme sa snažili financie "prišpori�" pre plánované aktivity, ktoré boli 
vytypované èlenmi združenia ako aj vami spoluobèanmi Podkoníc. Finanèným príspevkom bol 
podporený jeden sociálny úèel starostlivosti o dlhodobo chorého, ktorý bol vybraný radou OZ. V 
aktivitách v sociálnej oblasti budeme aspoò symbolicky pokraèova� každoroène bohužia¾ len v 
limitoch urèených našimi finanènými možnos�ami.

Zároveò vás chceme poprosi�, aby ste aj v tomto roku pri plnení vašich daòových povinností za 
rok 2014, nezabudli na nás a znovu nám pomohli. Prílohou tohto spravodaja je predvyplnené 
tlaèivo na poukázanie sumy 2% resp. 3% z vašich daní. Inštrukcie a postup pre poukázanie sú 
dostupné na stránke www.rozhodni.sk resp. budú dostupné na vývesnej tabuli v obci. Ïakujeme 
vám už teraz, veríme, že vás nesklameme a peniaze v plnej výške použijeme na spríjemnenie 
nášho spoloèného okolia v zhode s cie¾mi a poslaním pod¾a stanov OZ.

Ivan Barla
predseda Rady OZ PÚTNIK 

Milí spoluobèania Podkoníc,
 

chceli by sme sa srdeène poïakova� bývalému starostovi Ing. Michalovi Kukuèkovi, 
poslancom a obèanom Podkoníc za schválenie príspevku na výstavbu zdvíhacieho zariadenia pre 
nášho syna Mateja Krétika.

 

S úctou rodina Krétiková

OPUSTILI NÁS Milan Pavlenda (è.d. 230) - 70 rokov

VAŠE PRÍSPEVKY.



16.2.

17.2.

18.2.

19.2.

20.2.

21.2.

22.2.

18.00 - féria

Poïakovanie za Božiu pomoc
manželom Barlovcom

23.2.

24.2.

25.2.

26.2.

27.2.

28.2.

1.3.

2. PÔSTNA NEDE¼A

18.00 - féria

7.00 - féria

18.00 - POPOLCOVÁ STREDA (PÔST)

+ Libor Oèenáš

18.00 - féria

18.00 - féria

+ František Šípka, rodièia a brat Ivan

+ Nelka a Juraj Ondriaš

Na úmysel

7.30 - féria

18.00 - féria

+ rodièia Božena a Emil Luštiak

18.00 - féria

+ Lýdia a Jozef Budaj a syn Róbert

9.00
Za všetkých farníkov

FARSKÉ  OZNAMY 9.2. - 8.3.2015

9.2.

10.2.

11.2.

12.2.

13.2.

14.2.

15.2.

18.00 - féria

18.00 - féria

+ starí rodièia Irena a Július Gajdoš

6. NEDE¼A V CEZROÈNOM OBDOBÍ

+ Helena a Valentín Ivaniè

7.30 - Panny Márie v sobotu

7.00 - Preblah. Panny Márie Lurdskej

+ bratia Emil, Jozef a starí rodièia

18.00 - Svätej Školastiky, panny

+ rodièia Kornélia a Jozef,
syn Jozef a starí rodièia

Za ženy modliace sa prístrešie u Klingov

9.00
Za všetkých farníkov 

Jozef Kuneš, farár

Spravodaj  ODKONICKÝP Spravodaj  ODKONICKÝP

9.00
Za všetkých farníkov

+ rodièia Martin a Júlia a syn Ján

2.3.

3.3.

4.3.

5.3.

6.3.

7.3.

8.3.

3. PÔSTNA NEDE¼A

18.00 - féria

7.30 - féria

9.00
Za všetkých farníkov

+ Ondrej Nemèok, 5. výroèie

Poïakovanie za dožitých 90 rokov
Alžbety Jamrichovej

7.30 - féria

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ

Február 2015

1. PÔSTNA NEDE¼A

18.00 - féria

7.00 - féria

18.00 - féria

+ Jozef Kostúr a dcéra Marta

Poïakovanie za Božiu pomoc
pre rodinu Ulbrikovú

+  Emília a Anton a brat Viliam

EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA - každý štvrtok po sv. omši

DETSKÉ SV. OMŠE - každý piatok

Poïakovanie za Božie požehnanie
a zdravie pre Pavla s rodinou

Poïakovanie a prosba za zdravie
a Božie pož. pre rodiny Petra a Matúša

61
tel.: 048 / 41 968 96
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