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MILÍ SPOLUOBČANIA,
po bláznivom a chladnom apríli to vyzerá tak, že mesiac máj bude
nielen mesiacom lásky, ale aj lepšieho počasia.
Aj my v obci začíname pracovať na ďalších projektoch. Čaká nás
májové zasadnutie obecného zastupiteľstva. Poslanci dostanú na stôl
niekoľko dôležitých bodov na rokovanie. Hlavným z nich je, ako
budeme pokračovať s rekonštrukciou chodníka. Vlani sme urobili prvú
časť osadenia obrubníka. Tento rok by som chcel, aby sme dokončili
chodník v plnom profile. Otázne je, či projekt dorobíme naraz, s
potrebou úveru, alebo ho rozdelíme na obdobie dvoch rokov, bez
potreby úveru. Čaká nás ešte výmena potrubia na oboch stranách
chodníka, ktorú majú robiť vodári. Poslanci dostanú na stôl aj
schválenie územného plánu. Budú rozhodovať aj o tom, či sa bude
robiť rekonštrukcia tržnice, na ktorú máme vyčlenené financie.

Pavo

l Ton

kovi

č

V máji nás čaká radostná udalosť. Oslava 110. výročia narodenia nášho najväčšieho rodáka.
Áno, prof. Pavol Tonkovič, spoluzakladateľ SĽUK-u by oslávil 20. januára 2017 presne 110 rokov.
21. mája vás radi privítame na ihrisku Brodok. Vystúpi aj náš podkonický folklórny súbor Vysoká
pod vedením Jozefa Kostúra. Nebudú chýbať ani naši najmenší zo Základnej školy s materskou
školou. Presný program osláv nájdete vo vnútri spravodaja. Vidíme sa spolu s vami všetkými na
ihrisku!
Srdečne vás pozývam aj na oslavy Dňa matiek, 10. mája o 17-tej hodine v kultúrnom dome, kde
si naše deti pripravili umelecké pásmo.
Prajem všetkým krásny májový čas.
Michal Vráb,
starosta obce
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OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE
ČO PRINIESOL MESIAC APRÍL 2017
 Podali sme žiadosť na Ministerstvo vnútra SR o doplnenie kamerového systému. Naša obec
získala vlani 5000 eur na vybudovanie kamerového systému v obci. Poslanci obecného
zastupiteľstva sa na dvoch stretnutiach nerozhodli, kde by mali byť kamery osadené. Verím, že v
máji sa rozhodnú a budeme tak môcť vyhlásiť verejnú obchodnú súťaž na kamerový systém.
Následne budú kamery osadené hlavne na výstupoch z obce, aby sme mohli v prípade udalostí,
aké sa stali na jar tohto roka (vyhodené gumy na ceste medzi Priechodom a Podkonicami;
vyhodené odpadky smer Pleše a podobne), poskytnúť podklady polícii pre vyšetrovanie takýchto
skutkov.
 Bola ukončená zmluva o nájme bufetu na futbalovom ihrisku s pánom Petrom Houžvom.
Poslanci na zastupiteľstve rozhodli, že bufet bude bez súťaže pridelený Tatranu Podkonice.
Veríme, že sa využívanie ihriska začne rozvíjať a podarí sa zorganizovať zaujímavé komerčné
akcie.
 Rokovali sme s vlekármi a firmou Technoalpin o možnosti zasnežovania nášho lyžiarskeho
strediska Pleše. S vedúcim Telovýchovnej jednoty Tatran Podkonice Tomášom Kmeťom a
zástupcom firmy Technoalpin sa dohodlo vypracovanie štúdie, z ktorej by malo byť jasné, ako by
bolo zasnežovanie finančne, časovo a technicky náročné. Vítame snahu o rozvoj strediska na
Plešiach. Bolo by skvelé, keby sme neboli odkázaní iba na “Perinbabu”, ktorá je z roka na rok
skúpejšia.

NOVÁ POSILA DO TÍMU OBECNÉHO KOLEKTÍVU CEZ PROJEKT
Od 2. mája 2017 sme na 9 mesiacov prijali nového zamestnanca pána Zoroslava Barlu.
Podarilo sa nám to vďaka pokračovaniu projektu z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Jeho
mzda bude preplatená úradom práce do výšky 80 % z ceny práce. Tešíme sa na spoluprácu!
MIKROREGIÓN POD PANSKÝM DIELOM - NOVÉ LOGO
Mikroregión pod Panským dielom má nové logo. Slávnostne ho môžeme predstaviť po
schválení všetkými 10-timi obcami. Bolo urobené na zákazku (zadarmo) vďaka podpore starostu
obce Donovaly.
CELOSLOVENSKÉ ROKOVANIE ZDRUŽENIA MIEST A OBCÍ SLOVENSKA
Koncom mája sa uskutoční celoslovenské rokovanie Združenia miest a obcí Slovenska.
Stretneme sa starostovia a primátori zo všetkých kútov Slovenska v Inchebe v Bratislave. Chystám
sa vystúpiť. Avšak nebude to len pozitívne vystúpenie. Nielen ja si kladiem otázky, prečo sa stále
nečerpajú Európske fondy z Programu rozvoja vidieka. Obce majú svoje projekty pripravené a
čakajú. No nič sa nedeje.
U nás v Podkoniciach sa jedná o projekt multifunkčného ihriska, detského ihriska a
posilňovacieho ihriska v celkovej hodnote 111 tisíc eur. Tiež je podaný projekt na výmenu pecí v
kultúrnom dome i obecnom úrade, ďalej zateplenie oboch budov. Kam sa chceme pohnúť, keď nie
sme schopní investovať, napredovať a rozvíjať sa?
PODKONICKÝ Spravodaj
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KONTROLA Z ENVIROFONDU
Počas mesiaca apríl sme mali neplánovanú kontrolu z Envirofondu na likvidáciu čiernej skládky
„Za Močilá“ v minulosti označenú Okresným úradom v Banskej Bystrici za najväčšiu nelegálnu
skládku v okrese Banská Bystrica. Dozvedeli sme sa, že bolo na nás podané anonymné udanie za
jej nesprávnu likvidáciu. Kontrolu sme privítali, mali sme všetko v poriadku. Kontrola nás
pochválila, že sme svedomito urobili dobrú prácu a veria, že sa nám podarí ešte získať dotáciu na
zostatkovú likvidáciu skládky „Za Močilá“.
CYKLOBUS DO PODKONÍC UŽ OD MÁJA
Vďaka výbornej spolupráci s Oblastnou organizáciou
cestovného ruchu Banská Bystrica a našej obci sa nám podarilo
po troch rokoch vyjednávaní dotiahnuť cyklobus z Banskej
Bystrice do Podkoníc. Našu krásnu prírodu si budú môcť
záujemcovia o cyklošport vychutnávať každú sobotu. Cyklobus
ich zoberie zo Strieborného námestia o 13.00 hod za 2 eurá.
Tešíme sa z tohoto úspechu. Veríme, že to pritiahne mnoho
vášnivých cyklistov do našej dediny, keďže cyklobus pôjde až na
Pleše - tak sa zastavia i u nás. Je to malý krôčik pre zvýšenie
cestovného ruchu v našom Podkonickom regióne. Máme veľkú
radosť.
TÚRA PRE PODKONIČANOV
Dedinský spolok turistov Dubiny a Obec Podkonice
pripravujú na jún túru pre Podkoničanov. Už je to dlhé roky, čo
zanikol turistický klub, ktorý organizoval turistické výlety. Spolu s
Despotur-om sme sa preto rozhodli oprášiť túto myšlienku a
urobiť prvý spoločný zájazd. Išli by sme v júni (presný termín ešte
zverejníme) na spoločný autobusový zájazd. Autobus by nás
zaviezol do Starého Smokovca. Odtiaľ by sme sa presunuli na
Hrebienok a pokračovali by sme magistrálou na Skalnaté pleso.
Odtiaľ zídeme pešo alebo lanovkou do Tatranskej Lomnice.
Jedná sa o pohodlnú prechádzku vhodnú aj pre nenáročného
turistu. Cenu stanovíme 50/50 t.j. 50 % by zaplatila obec a 50 %
by si hradil každý turista (za dopravu). Nahlasovať sa môžete na
obecnom úrade.
PLATENIE DANÍ A SMETÍ
Dovoľujeme si vás informovať, že od 22. mája 2017 do 30. júna 2017 je možné na obecnom
úrade uhradiť daň z nehnuteľnosti a uhradiť poplatok za komunálny odpad.
Michal Vráb
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UZNESENIE ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA ZO DŇA 05.04.2017
Uznesenie č. 26 / 2017
OZ obce schvaľuje zmenu programu obecného zastupiteľstva.

pomer hlasov: 7:0:0

Za: Ivan Barla, Miroslav Budaj, Tomáš Kmeť, Jaroslav Kostúr, Oliver Očenáš,
Ľubomír Očenáš, Peter Polóny
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto
Uznesenie č. 27 / 2017
OZ bolo oboznámené a prerokovalo rekonštrukciu nerovnosti pri dome č.14 a 384
s realizačnou firmou DK Exterier (p. Kvasna – konateľ).
Prítomní: Ivan Barla, Miroslav Budaj, Tomáš Kmeť, Jaroslav Kostúr, Oliver Očenáš,
Ľubomír Očenáš, Peter Polóny
Uznesenie č. 28 / 2017
OZ Podkonice schvaľuje sumu 11 000 eur na finančné vysporiadanie Kresťanského domu
vyplatené v 2 splátkach a to: 1. splátka k 30.6.2017 v hodnote 5500 eur a 2. splátka k
31.3.2018 a to v hodnote 5500 eur. Týmto spôsobom budú vysporiadané právne vzťahy
medzi obcou Podkonice a Rímskokatolíckou cirkvou – Farnosťou Podkonice. V budúcnosti
si majiteľ budovy Rímskokatolícka cirkev – Farnosť Podkonice nebude nárokovať na
finančné vysporiadanie medzi týmito dvoma subjektami.

7:0:0

Za: Ivan Barla, Miroslav Budaj, Tomáš Kmeť, Jaroslav Kostúr, Oliver Očenáš,
Ľubomír Očenáš, Peter Polóny
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto
Uznesenie č. 29 / 2017
OZ schváľuje preplatenie sumy 150 eur za Podkonický bál.

7:0:0

Za: Ivan Barla, Miroslav Budaj, Tomáš Kmeť, Jaroslav Kostúr, Oliver Očenáš,
Ľubomír Očenáš, Peter Polóny
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto
Uznesenie č. 30 / 2017
OZ poveruje starostu obce, aby pripravil ďalšie dve ponuky na dodávku elektrickej energie pre
obec Podkonice.
Prítomní: Ivan Barla, Miroslav Budaj, Tomáš Kmeť, Jaroslav Kostúr, Oliver Očenáš,
Ľubomír Očenáš, Peter Polóny
Uznesenie č. 31 / 2017
OZ schvaľuje zámenu pozemkov medzi obcou Podkonice a Poľnohospodárskym
družstvom Podkonice.Obec Podkonice mení pozemok pod maštaľou
Poľnohospodárskeho družstva vedenú na LV 977 v katastrálnom území Podkonice
parcela KNE 1413 o výmere 2 158 m2 za pozemky, ktorých vlastníkom je
Poľnohospodárske družstvo Podkonice pod cestou na križovatke na Novej ulici a
PODKONICKÝ Spravodaj
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vedenom na LV 1613 v katastrálnom území Podkonice parcely KN E 996 vo veľkosti
832 m2 a KN E 499 vo veľkosti 1 665 m2.
Za: Ivan Barla, Miroslav Budaj, Tomáš Kmeť, Jaroslav Kostúr, Oliver Očenáš,
Ľubomír Očenáš, Peter Polóny
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto
Uznesenie č. 32 / 2017
OZ navrhuje výmenu zámku na bočnom vchode telocvične.

7:0:0

Za: Ivan Barla, Miroslav Budaj, Tomáš Kmeť, Jaroslav Kostúr, Oliver Očenáš,
Ľubomír Očenáš, Peter Polóny
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto
Uznesenie č. 33 / 2017
OZ navrhuje prenajať bufetové zariadenie na ihrisku - Brodok FK Tatran Podkonice
na 2 roky s pravidelnou prolongáciou.

7:0:0

Za: Ivan Barla, Miroslav Budaj, Tomáš Kmeť, Jaroslav Kostúr, Oliver Očenáš,
Ľubomír Očenáš, Peter Polóny
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto
Uznesenie č. 34 / 2017
OZ schvaľuje záverečný účet obce za rok 2016.

7:0:0

Za: Ivan Barla, Miroslav Budaj, Tomáš Kmeť, Jaroslav Kostúr, Oliver Očenáš,
Ľubomír Očenáš, Peter Polóny
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto
Uznesenie č. 35 / 2017
OZ schvaľuje prolongáciu viazanej finančnej rezervy 10 000 eur na Multifunkčné
ihrisko z roku 2015/2016 na rok 2017.
Za: Ivan Barla, Miroslav Budaj, Tomáš Kmeť, Jaroslav Kostúr, Oliver Očenáš,
Ľubomír Očenáš, Peter Polóny
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto
Uznesenie č. 36 / 2017
OZ vzalo na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2016.
Prítomní: Ivan Barla, Miroslav Budaj, Tomáš Kmeť, Jaroslav Kostúr, Oliver Očenáš,
Ľubomír Očenáš, Peter Polóny
Uznesenie č. 37 / 2017
OZ zobralo na vedomie zmluvu s elektronického kontraktačného systému na verejné
obstarávanie – návrh na nákup traktora.
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Prítomní: Ivan Barla, Miroslav Budaj, Tomáš Kmeť, Jaroslav Kostúr, Oliver Očenáš,
Ľubomír Očenáš, Peter Polóny
Uznesenie č. 38 / 2017
OZ schvaľuje internú smernicu obce Podkonice určujúcu cieľ a postup pre realizáciu
zmluvných transakcii.

7:0:0

Za: Ivan Barla, Miroslav Budaj, Tomáš Kmeť, Jaroslav Kostúr, Oliver Očenáš,
Ľubomír Očenáš, Peter Polóny
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto
Uznesenie č. 39 / 2017
OZ schvaľuje Smernicu pre vykonávanie finančnej kontroly.

7:0:0

Za: Ivan Barla, Miroslav Budaj, Tomáš Kmeť, Jaroslav Kostúr, Oliver Očenáš,
Ľubomír Očenáš, Peter Polóny
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto
Uznesenie č. 40 / 2017
OZ schvaľuje Smernicu pre verejné obstarávanie.

7:0:0

Za: Ivan Barla, Miroslav Budaj, Tomáš Kmeť, Jaroslav Kostúr, Oliver Očenáš,
Ľubomír Očenáš, Peter Polóny
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto
Uznesenie č. 41 / 2017
OZ navrhuje, aby kontrolórka obce Podkonice navrhla znalca na kalkuláciu nákladov
za Hydroizoláciu základov budov OÚ a KD.
Prítomní: Ivan Barla, Miroslav Budaj, Tomáš Kmeť, Jaroslav Kostúr, Oliver Očenáš,
Ľubomír Očenáš, Peter Polóny
Uznesenie č. 42 / 2017
OZ zobralo na vedomie dopravný passport obce Podkonice.
Prítomní: Ivan Barla, Miroslav Budaj, Tomáš Kmeť, Jaroslav Kostúr, Oliver Očenáš,
Ľubomír Očenáš, Peter Polóny
Uznesenia č. 38 / 2017 a 40 / 2017 neboli starostom obce podpísané.
Uznesenia č. 26 / 2017 - 37 / 2017, 39 / 2017, 41 / 2017 a 42 / 2017 podpísal:
V Podkoniciach, dňa 5.4.2017
Ing. Michal Vráb, starosta obce
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PONUKA PRÁCE
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody informuje občanov našej obce,
že je možné uchádzať sa o prijatie do služobného pomeru príslušníka Zboru väzenskej a justičnej
stráže.
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica momentálne
disponuje viacerými voľnými miestami, kde základnými podmienkami pre prijatie sú:
- vek minimálne 21 rokov,
- minimálne stredoškolské vzdelanie ukončené maturitnou skúškou,
- telesná, duševná a zdravotná spôsobilosť, podmienka ovládania štátneho jazyka,
bezúhonnosť a spoľahlivosť.
Viac informácií môžu záujemcovia získať na čísle 048 / 283 21 60, prípadne mailom na
miroslava.kapustova@zvjs.sk.
plk. JUDr. Jozef Vajs
riaditeľ

PODUJATIA V MIKROREGIÓNE
POZVÁNKA NA PODUJATIA V MIKROREGIÓNE (MÁJ - JÚN 2017)
13. máj (sobota)
21. máj (nedeľa)
4. jún (nedeľa)
10. jún (sobota)
24. jún (sobota)
24. jún (sobota)
24. jún (sobota)
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- Turistický prechod seniorov Lučatínskym chotárom / Lučatín
- ADRIM Nemčiansky beh / Nemce
- HURÁ MDD - Deň detí Mikroregiónu / Selce - Fuggerov dvor
- Kutliarsky deň - súťaž vo varení držkového guláša - XII. ročník / Selce
- Lučatínska 11 - Beh Lučatín - Slovenská Ľupča a späť / Lučatín
- Futbalový turnaj - IN MEMORIAM V. Chabana / Baláže
- Futbalový turnaj o pohár obce Donovaly a Mareka Hamšíka / Donovaly

PODKONICKÝ Spravodaj

PODUJATIA
SPONZORI:
BBSK
OBEC PODKONICE
RTVS
OSVETOVÉ STREDISKO BB
KOMUNÁLNA POISŤOVŇA

10:00 Slávnostná svätá omša v kostole
14:00 Podkonice futbalové ihrisko - vystúpia:
- Základná škola s materskou školou Podkonice
- FS Dratvárik
- FS Vysoká Podkonice
- Sólistky Veronika Bodnáriková a Anka Jakubíková
s Ľudovou Hudbou Jána Maka
- FS Partizán senior
- FS Očovan
Moderátor: Katarína Kovačechová

PODKONICKÝ Spravodaj
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA
APRÍL V NAŠEJ ŠKOLE
Ani sme sa nenazdali a po dlhotrvajúcej a tuhej zime s množstvom snehu k nám konečne prišla
túžobne očakávaná jar. S ňou začali postupne prilietať do našich končín z teplých krajín kŕdle
vtákov. A pretože slniečko na oblohe svoju každodennú púť zahajuje skôr a opisuje čoraz vyššiu
krivku, prebúdza sa aj príroda. Tráva začína rásť, stromy a kríky začínajú kvitnúť, prebúdza sa
hmyz, skrátka je tu najkrajší mesiac v roku – máj. Hoci sme sa ešte nedávno tešili na Veľkú noc
spojenú so šibačkami a oblievačkami dievčat, tohtoročný apríl nezostal nič dlžný svojej povesti s
prívlastkom „bláznivý“. Slnko, dážď, sneh a vietor sa striedali, akoby sa s nami pani zima nechcela
ani rozlúčiť.
Ale my, škôlkari a školáci sme aj počas týchto nehostinných aprílových dní nezaháľali.
Dňa 12.04.2017 sa konal zápis do 1. ročníka ZŠ Podkonice, na ktorom sa zúčastnilo 6 detí:
Samko Domin, Dominik Lupták, Andrejko Patráš, Sofinka Slobodníková, Vaneska Svobodová
a Alžbetka Ulbriková.

Zápis do 1. ročníka

Školský talent

V ZŠ sa konala súťaž pod názvom „Školský talent“, kde deti predviedli svoj talent, ale aj
šikovnosť a vynaliezavosť v rôznych disciplínach, ako je spev, hra na hudobný nástroj, kúzlenie a
iné. Odmenou za ich vystúpenie boli sladkosti a vecné ceny.
Dňa 24.04.2017 sa deti ZŠ zúčastnili prehliadky Tihányiovského kaštieľa v Banskej Bystrici,
kde sa oboznámili s prírodnými pomermi stredného Slovenska prostredníctvom 2 400 exponátov.
Bol im premietnutý krátky náučný film o vode. Okrem tejto exkurzie navštívili aj ZUŠ v Slovenskej
Ľupči, kde si vyskúšali a prehĺbili svoje znalosti v kvíze o vode. Na záver si deti zahrali vodný futbal.
Dňa 26.04.2017 sa škôlkari zúčastnili nesúťažnej divadelnej prehliadky pod názvom „Divadlo
a my“, ktorá sa konala v Slovenskej Ľupči. Predstavili sa s divadielkom „O samoľúbom vlkovi“, s
ktorým zožali veľký úspech. Nasledujúci deň sa na rovnakom podujatí zúčastnili naši starší školáci
s divadielkom „Cisárove nové šaty“ a mladší školáci s divadielkom „Pipi dlhá pančucha“. Okrem
predstavenia divadiel mali deti možnosť niečo si vyrobiť v tvorivej dielni.
V mesiaci apríl prebiehal zber papiera. Naše poďakovanie patrí všetkým rodičom a ostatným
občanom, ktorí sa ho zúčastnili a prispeli na dobrú vec. Veď po odovzdaní papiera v zberných
surovinách budú utŕžené peniaze použité na zveľadenie ZŠ s MŠ.
Alena Turčanová
učiteľka MŠ
PODKONICKÝ Spravodaj
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Z REDAKCNEJ RADY
CHÝBA VÁM NIEČO V PODKONICKOM SPRAVODAJI?
Máte nápady, zlepšenia a viete o veciach, ktoré chcete publikovať a podeliť sa s obyvateľmi
Podkoníc? Neváhajte a napíšte nám o tom. Nie každý má internet a počítač, hlavne tí skôr
narodení. Podkonický spravodaj má vo svojej poštovej schránke raz mesačne každá domácnosť.
Preto vás chceme vyzvať a požiadať, aby obecné noviny raz za mesiac mohli aj vďaka vám
prinášať zaujímavé informácie o dianí v našej dedine, o našich občanoch a o našom okolí.
Športové, kultúrne a spoločenské podujatia, nápady či jednoduché a milé poďakovania niekomu. V
obci Podkonice máme veľa aktívnych ľudí, športovo, remeselne či umelecky nadaných, športové
kluby a rôzne spolky a organizácie. Mnohí ani netušia o ich fungovaní alebo o ich existencii. Radi by
sme si všetci prečítali raz za mesiac niečo o futbale, stolnom tenise či fitnes tréningu alebo
informácie o spolkoch alebo združeniach, informácie, ktoré redakčná rada spravodaja ani obecné
zastupiteľstvo nemá odkiaľ vedieť.
Preto neváhajte a podeľte sa o vaše zážitky, plány a činy. Stačí jednoducho zaniesť napísanú
informáciu či článok na obecný úrad, alebo poslať elektronicky na spravodaj@podkonice.sk.
Uzávierka čísla je vždy k poslednému dňu v mesiaci. Posielajte teda svoje príspevky vždy
včas, aby boli zaradené do aktuálneho čísla. Najbližšia uzávierka bude 31. mája 2017!
Dušan Koctúr a Jaroslav Kostúr
CENNÍK RIADKOVEJ A KOMERČNEJ INZERCIE V SPRAVODAJI
Cenník inzercie je samostatnou prílohou štatútu obecných novín. Obsah inzerátov musí byť
v súlade s ich štatútom.
1. Cena pre riadkovú inzerciu občanov, ktorí nie sú obyvateľmi obce Podkonice
Poplatky za inzerát:
a) komerčná inzercia za 1 riadok: 0,60 €
b) nekomerčná inzercia za 1 riadok: 0,20 €
c) cena za 1 rámček: 1 €.
2. Bezplatná inzercia
Nespoplatňujú sa inzeráty:
- zadávané Obecným úradom v Podkoniciach a organizáciami v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Podkonice
- zadávané občianskymi združeniami, nadáciami, neinvestičnými fondmi a podobnými
organizáciami pôsobiacimi v obci, ktoré majú sídlo na území obce
- občianska inzercia zadávaná občanmi s trvalým pobytom v obci Podkonice.
3. Komerčná inzercia
Celá strana
136 x 176 mm

30 €
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1/2 strany
136 x 88 mm

15 €

1/3 strany
136 x 58 mm

10 €

1/4 strany
68 x 88 mm

8€

1/5 strany
136 x 35 mm

7€

Ceny sú uvedené bez DPH, Obec Podkonice nie je platcom DPH
Máj 2017
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SPOLOCENSKÁ KRONIKA
GRATULUJEME K VÝROČIU
55 rokov

70 rokov

Marta Flašková (č.d. 206)

Jozefa Barlová (č.d. 362)

60 rokov

80 rokov

Jozef Lipa (č.d. 266)
Anna Lučeničová (č.d. 145)

Milan Randa (č.d. 304)

OPUSTILI NÁS

Anna Očenášová (č.d. 157) - 88 rokov

-vt-

FARSKÉ OZNAMY
HARMONOGRAM SV. OMŠÍ POČAS TÝŽDŇA

PONDELOK
UTOROK
STREDA
ŠTVRTOK
PIATOK
SOBOTA
NEDEĽA

18.00 hod.
18.00 hod.
18.00 hod.
18.00 hod.
18.00 hod.
7.30 hod.
9.00 hod.

Aktuálne farské oznamy nájdete vždy na nástenkách v
kostole a na internetovej stránke www.NasePodkonice.sk.
V prípade potreby môžete kontaktovať farský úrad
telefonicky na číslach 048 / 41 968 96 a.0908 477 415 alebo
elektronicky na miro.erko@pobox.sk.
Miroslav Spišiak, správca farnosti

VOĽAKEDY TO BOLO TAKTO...
HISTORICKÉ FOTOGRAFIE
Určite má každý z vás doma
staré fotografie, ktoré sa týkajú
života v našej obci. Zalovte vo
svojich škatuliach, ofúknite
prach a podeľte sa s nami s
vašimi spomienkami. Vyberte
jednu naj, naskenujte ju, uveďte
kto alebo čo je na nej. Posielajte
na mail jankasipka@pobox.sk
alebo tí z vás, ktorí nemajú
možnosť skenovať, zastavte sa
u mňa doma a rada vám s tým
pomôžem.
Janka Šípka Šípková
Historická fotografia Chaty Pleše počas stavby v „Akcii Z“.
PODKONICKÝ Spravodaj
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