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Oslavu jubilea nášho kostola pripravuje niekoľko zanietených ľudí z obce, ktorým patrí 
úprimná vďaka za snahu a venované úsilie, čas a schopnosti. Veľmi nás potešilo, že nás prídu 
svojou účasťou potešiť a modlitbami povzbudiť naši predošlí kňazi pôsobiaci u nás v 
Podkoniciach, zvlášť biskup Reykjavíku Mons. Dávid Bartimej Tencer a vdp. Mons. Jozef 
Hrtús, ktorý si u nás odkrútil skutočne 8 obetavých a plodných rokov. Bol to on, kto nás 
symbolicky ako most previedol zo starej doby do novej doby, ktorá nám v novembri 1989  
priniesla zmenu, priniesla slobodu. Tú slobodu, na ktorú mnohí z nás čakali. Pre mladých ľudí 
je sloboda niečo úplne normálne, nám niektorým starším je darom, niektorým sa ale možno 
veľmi nepozdáva. Žijeme ale našťastie už v dobe, keď si každý človek môže vytvoriť, ale aj 
slobodne vysloviť názor, zhodnotiť ako sa žilo vtedy a ako sa žije teraz. Áno teraz v novembri, a 
to práve v nedeľu 17. novembra, keď v Podkoniciach budeme sláviť 200. výročie posvätenia 
kostola ubehne presne už 30 rokov od udalostí novembra 1989. Udalostí, ktoré priniesli 
zmenu vo vtedajšom Československu.

pomaly a potichu prevzal žezlo v kalendári predposledný 
mesiac roka november. Tradične sme si hneď v jeho úvode uctili 
a pospomínali na našich príbuzných, známych a možno aj 
neznámych, ktorí nás predišli a spia už svoj večný spánok. Popri 
tom sme možno mohli rozjímať aj o smerovaní nášho života. 

Milí spoluobčania,

Tohoročný november bude v obci Podkonice, hlavne pre 
veriacich, veľmi významný. Pripomenieme si 200. výročie 
posviacky nášho kostola. 200 rokov od jeho ráznej premeny, 
keď z malého kostolíka vyrástol do podoby, ako ho poznáme a 
využívame do dnešných dní. Osobne, ale aj v diskusiách s inými 
ľuďmi, si môžeme len povzdychnúť a prejaviť vďačnosť ale aj 
údiv nad tým, ako to tí naši predkovia dokázali všetko vystavať. 
Bolo to v čase, keď Európa skoncovala s Napoleonom, v čase 
keď v Podkoniciach nebola elektrika, neboli autá... Bola len 
ľudská práca s využitím sily hospodárskych zvierat. Bol ale ľudský rozum a musela byť vôľa a 
chuť. Tá však niekedy chýbala ako sa môžeme dočítať v prílohe tohto čísla spravodaja, kde je 
uverejnená literárna poviedka o Podkonickom kostole. To dielo, ten náš kostol, predkovia 
nakoniec aj napriek drine a šomraniu postavili. Je našou najvýznamnejšou obecnou 
dominantou. Je preto našou povinnosťou sa oň postarať, aby sa zachoval aj pre našich 
nasledovníkov, ktorí možno o ďalších 100 alebo 200 rokov budú tiež oslavovať. 

...pokračovanie na 2. strane
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PRÍHOVOR STAROSTU OBCE

Privítajme všetkých našich hostí na slávení 200. výročia posviacky kostola, privítajme ich u 
nás v Podkoniciach. Prajem všetkým pokojné a príjemné hody.

Ivan Barla, starosta obce

Vo svetle udalostí, ktoré prežívame práve teraz na Slovensku, ale neustále čítame a 
počúvame iba o nechutných záležitostiach, ktoré vzišli z nahrávok o Gorile, v Threeme, vo 
Viberi a na iných sociálnych sieťach. Počúvame, čoho sa dopúšťajú práve niektorí politici, 
prokurátori ale aj sudcovia. Práve tí, ktorí sa majú starať o to, aby získaná sloboda prinášala 
úžitok všetkým ľuďom, aby bola nimi chránená pre všetkých, je potrebné zvažovať, kde sa stali 
chyby, čo je potrebné zmeniť. Kde sa stratila ich morálka a ich sľuby? Logická je otázka, žijeme 
ešte v slobodnom štáte alebo je to už len odraz slobody? Pre každého by mala byť hlavným 
pilierom slobody morálka, pre kresťana sú to Božie prikázania. Sloboda totiž nie je bezbrehá, 
má svoje pravidlá, tie by sa mali dodržiavať. Platí princíp, že sloboda každého z nás končí tam, 
kde začína sloboda druhého človeka a to každého človeka, ktorý stojí pri alebo oproti mne, 
býva vedľa mňa, chodí po tej istej ceste. Preto je potrebné, aby sme sa navzájom rešpektovali a 
nie sa vyvyšovali jeden nad druhého a možno až zneužívali svoje postavenie voči druhému. 
Keď toto pochopíme a budeme podľa toho aj žiť, bude náš život pokojnejší a bohatší. 
Pouvažujme o tom, v už daždivom a hmlistom počasí, každý sám za seba.

November 2019

PARKOVANIE NA CHODNÍKU

Žiadame vodičov motorových vozidiel parkujúcich na chodníkoch, aby 
uvoľnili chodníky pre chodcov. Majitelia permanentne parkujúcich áut budú 
písomne vyzvaní, aby svoje motorové vozidlá parkovali vo svojom dvore 
alebo garáží. Brána do dvora nemôže byť prekážkou. Jedná sa o 
bezpečnosť všetkých občanov, ale hlavne malých detí a starších ľudí, ktorí 
by nemuseli obchádzať autá, ale zostať stále na chodníku pokiaľ tento 
nebude blokovať zaparkovaný automobil. Našou snahou je a bude musieť 
byť už aj s vynútením, zachovať voľnú priechodnosť chodníka od kostola 
smerom na družstvo, chodníka zo školy dolu Hôrkou na ľavej strane 
chôdzou od školy, ktorý je ešte ako tak zachovalý v celistvosti a chodníka od 
dolnej zastávky po námestie. Tieto chodníky bude obec udržiavať aj v 
zimnom období frézovaním, preto žiadame občanov, aby sneh z dvorov 
nehádzali na chodníky, ktoré boli budované pre chodcov a nie ako 
parkoviská a miesta pre odloženie snehu!

ZBER PAPIERA

Posledný novembrový týždeň plánuje obec pristaviť kontajner na zber 
papiera. Presný termín bude vyhlásený miestnym rozhlasom.

OBEC INFORMUJE

...pokračovanie z 1. strany



OBEC INFORMUJE

Ku koncu októbra bola dokončená kontrola celistvosti a kompletnosti 
dodávky kompostérov pre viaceré obce mikroregiónu Pod Panským dielom, 
ktoré prejavili záujem zapojiť sa do projektu na zaobstaranie kompostérov 
ako prostriedku využiteľnosti BIO odpadu. Ide o dlhodobú snahu vedenie 
Mikroregiónu, ktorá sa po viacerých rokoch dotiahla do úspešného konca. 
Kompostéry pre Podkonice sú od septembra uložené v "Rempe" v 
Slovenskej Ľupči. Tieto budeme transportovať do obce a odovzdávať 
postupne občanom. O ďalšom postupe vás budeme informovať cestou 
miestneho rozhlasu a SMS-kou. V priebehu prvých mesiacov budúceho 
roka prebehnú prednášky o postupe kompostovania BIO odpadu zo 
záhradiek.

Ivan Barla, starosta obce

KOMPOSTÉRY NA BIO ODPAD 

minulý mesiac som vám poslala moju báseň na vylepšenie pochmúrnej jesennej nálady. 
Dúfam, že vám trošku pomohla. V mojich rodinných poznámkach som ešte jednu básničku 
našla, ktorá nám priblíži kolorit jesenného podkonického nedeľného popoludnia, ktorý naruší 
pokazená rikša. 

že ja som sa drúk, na toto dau!

Milí spoluobčania,

počas tejto krásnej jeseňej periódi.

Keď som sa pýtala detí, ktoré išli popred nás zo školy, či vedia, čo to je rikša, nevedeli. Tak 
som im povedala, že napíšem o tom v spravodaji. Rikša bola asi v 60.- 90. rokoch minulého 
storočia hlavným dedinským dopravným prostriedkom. Bola to motorka - skuter, ktorá miesto 
zadného kolesa mala dve kolesá a vlečku. Na rikši sa všetko odviezlo a doviezlo z poľa, z hory, 
na rikši sme sa odviezli na opekačku, na guľáš, alebo len tak na výlet  do okolitej prírody, napr. 
na Veľkú vodu alebo na Pleše. 

roztrhua sa mi reťaz na rikši.

že ta, hore kráčať, zhodiť kilá treba.

Rikša

Kceu som ženu s deťmi zobrať do prírodi,

Celou cestou kliau som, nadávau,

V Podkoniciach sa uskutočnilo aj československé stretnutie majiteľov rikší, bolo to 
jedinečné podujatie. No tak ako sa mení ročné obdobie, život je zmena, a aj éra rikší skončila. 
Možno, že sa v Podkoniciach ešte nájdu zo dve, tri funkčné rikše, ale ich rachot už dnes 
vystriedali rôzne iné „autíčka“.

V nedeľu na obed po omši,

rikša krepá, ísť sa nedá.
Jasnie farby, žltá, hnedá,

Žena ma však presvedčiua,

VAŠE PRÍSPEVKY

3 November 2019

Foto: Norbert Kuklovský
AP + BP Rikša na "Veľkej vode", z archívu J.Š.
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ŠKOLA

Linda Mesíková

Záver tvorivého mesiaca október zavŕšila „Tekvicová slávnosť“, kde nás pobavil kúzelník 
LANKSON a ukázal nám všelijaké zaujímavé kúzla. Najdôležitejšie kúzlo večera bolo 
pričarovanie elektriky, ktorá počas večera akosi haprovala. Nuž, ale aký by to bol kúzelník, 
keby to nedokázal? Okrem smiechu a zábavy nám tento rok kúzelník pomohol pričarovať 
presne toľko súťažných tekvičiek, koľko bolo hlavných cien  a preto sa hlavná cena ušla 
všetkým zúčastneným. Všetci súťažiaci zasa raz zapojili svoju fantáziu, kreativitu a tvorivosť, z 
čoho vznikli nááádherné svetlonosy.

Fakt, že kreativita a tvorenie nám vôbec nie sú cudzie, ste si mohli všimnúť už v 
predchádzajúcich príspevkov. Naše šikovné rúčky si otestoval aj náš „keramický kamarát“ 
pán Marek Novotňák, vďaka, ktorému si môžeme vždy vyskúšať prácu s hlinou. Tentokrát sa 
spolu deťmi vybral na tvorivý a poučný výlet do sveta fantázie, ktorý je hlboko pod našimi 
nohami, do sveta malých škriatkov- permoníkov. Deti si povyrábali originálne postavičky, ktoré 
si po vypálení budú môcť zobrať domov. 

OKTÓBER V ŠKOLE

Popri tvorení a vyrábaní sme si stihli v rámci mesiaca odbehnúť na našu obľúbenú exkurziu 
do Tyhányiovského kaštieľa v Banskej Bystrici. Témou na tentokrát bola vydra riečna, ktorú 
sme si zobrali pod drobnohľad. Aby sme boli lepšie pripravení, pred exkurziou sme využili 
zvyšný čas na vlak a v ZUŠ v Slovenskej Ľupči prostredníctvom kvízu, ktoré pripravili pani 
učiteľky, sme sa dozvedeli pár zaujímavých informácií o tomto zvieratku. V Tyhányiovskom 
kaštieli nám zas pani zoologička a ochranárka zaujímavo porozprávala všetko o živote vydry, 
ale aj to ako môžeme tieto zvieratká chrániť a pomáhať im. Dokonca jednu z nich sme si mohli 
aj pohladkať. Na záver exkurzie nechýbala interaktívna hra. 

Ani sme sa nenazdali a akoby švihnutím čarovného prútika prišiel mesiac október a s ním 
krásna, slnečná a pestrofarebná jeseň. Listy za začínali vyfarbovať, záhrady a príroda, o ktorú 
sme sa po celý rok usilovne starali, nám vydáva svoje bohatstvo,  pre našich školákov a 
škôlkarov znamenalo, že sa môžu zapojiť do našej každoročnej súťaže „Jeseň, pani bohatá“. 
Fantáziu, kreativitu a originalitu, ktorú rodičia využili sme mohli vidieť v nádherných jesenných 
dekoráciách a ikebanách, ktoré vytvorili spolu so svojimi deťúrencami. Všetky tieto krásne 
jesenné diela zdobili vestibul v škole a pekne a príjemne dotvárali nástenku, ktorú vytvorili žiaci 
v škole. Jeseňou dýchala teda celá chodba. Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí sa zapojili a 
pomohli svojim detičkám vytvoriť prekrásne a originálne dielka. Ocenený bol každý, kto sa 
zapojil do súťaže.
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PODUJATIA

Foto: Norbert Kuklovský

V upršanú sobotu 28.9.2019 sa uskutočnil ďalší ročník 
veteránskych motorových vozidiel ulicami Podkoníc. 
Súťažilo sa ako vždy v jazde pravidelnosti, t. z. že víťazom 
sa stal účastník, ktorý dosiahol  najmenším časový rozdiel 
medzi dvomi jazdami. Medzi trojicou najlepších sa 
umiestnil aj náš zástupca Marek Polóny s jeho špeciálom, 
ktorý to mal skutočne dobre natrénované a nestalo sa mu 
ani to, čo iným súťažiacim, keď ich vyblokovali miestni 
šoféri. Na peknom piatom mieste skončil na svojom 
"športiaku" Igor Bobák. Okrem športových úspechov 
bodovali Podkoničania aj kvalitným gulášom a haluškami, 
ktoré navarili klasici - Jožovia (Flaška a Slobodník), ale aj 
tvarožníkmi a slaným pečivom. Nakoniec sme sa ocitli v správach v Piešťanskom týždenníku. 

www.piestanskydennik.sk/2019/10/13/posledne-tankovanie-veteranistov/

Pozn.: Stránku môžete nájsť aj zoskenovaním QR kódu (vedľa) do mobilu.

VETERÁNI 2019

Jeho elektronickú podobu nájdete na tomto linku:

Poradie jazdy pravideľnosti

Horňák Norbert 296 297 1 
Marek Polóny 243 245 2 
Kolař Bivoj 249 252 3 



FARSKÉ OKIENKO

Všetkým nám teda prajem, aby sme si aj v čase slobody ponechali zápal a túžbu po Bohu a 
napĺňaní svojho života skutkami lásky.

  

Drahí Podkoničania!

Michal Válka, administrátor

Druhou skutočnosťou, na ktorú by som chcel poukázať je fakt, že sv. Martin žil v čase, kedy 
bol rozšírený katechumenát. To znamená, že krst prijímali  ľudia v dospelosti. Hoci Martin túžil 
po živote s Kristom už od svojej mladosti, bolo mu to dopriate až v neskoršom veku. Musel si na 
svoj krst jednoducho počkať. Toto je tiež určitá schopnosť, ktorá nám dnes dosť chýba. Dnešná 
doba akoby podpodovala našu egoistickú nedočkavosť s heslom : všetko čo chceš si môžeš 
zobrať ihneď a bez čakania. Čakajúci a zároveň túžiaci Martin je však pre nás veľkým 
výkričníkom do nášho svedomia. Môžeme si ho dokonca predstaviť, ako sa nás pýta: a po čom 
túžiš ty? 

Prvou a najdôležitejšou informáciou o 
sv. Martinovi je to, že prvým svätcom, ktorý 
nie je mučeníkom. Dovtedy totiž boli všetci 
svätci len mučeníci, pretože žili v čase 
prenasledovania kresťanov. Svätý Martin 
prichádza na svet už po  vydaní Milánskeho 
ediktu, teda v čase slobody. V tomto je nám 
veľmi blízky, že v ňom môžeme nájsť určitý 
inšpiračný model aj pre náš súčasný život. 
Aj my sme totiž zažili prechod od totality ku 
slobode. Sloboda však nie je konečný cieľ 
nášho života, ale prostriedok, v ktorom sa 
môžu naplno rozvinúť naše dobré a 
bohužiaľ i zlé schopnosti. Sv. Martin nám 
však svojim životom ukazuje našu osobnú 
zodpovednosť za voľbu dobra, ktoré 
v slobode máme možnosť vykonávať. .

Čas našich hodov je už pred dverami. 
Prípravy vrcholia a naše úsilie smeruje k 
dôstojnému prežitiu 200. výročia posviacky 
nášho farského chrámu sv. Martina. Avšak, 
alebo práve, v tomto čase by som chcel 
našu pozornosť zamerať na čas, v ktorom 
žil náš patrón sv. Martin. 

A napokon by som chcel pripomenúť, že sv. Martin žil v čase veľkých hrdinov. Tým je 
poznačený aj jeho životopis, ktorý, ako sa na prvý pohľad zdá, vykresľuje sv. Martina ako 
človeka s božsko-ľudskými vlastnosťami. V skutočnosti si však potrebujeme uvedomiť, že tým 
pravým hrdinom je Boh. Človek spolupracujúci s jeho vôľou je jeho nástrojom. Tým sa však 
nemyslí len nejaký pasívny predmet, ale aktívny subjekt, teda človek vkladajúci svoje talenty, 
dary a schopnosti do služby lásky blížnemu.
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FARSKÉ OKIENKO
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ZAMYSLENIE

Martin Halaj

PODUŠIČKOVÉ ZAMYSLENIE

Po roku tu máme opäť čas,  kedy oveľa 
intenzívnejšie a častejšie navštevujeme cintoríny pri 
spomienke na našich najbližších, ktorí nás predišli do 
večnosti. Aspoň na chvíľu sa zastavujeme a rozjímame 
pri modlitbe a spomienkach v tajomnom tichu, s úctou a 
pokorou. Sviatok všetkých svätých, ktorý Cirkev slávi 
už od polovice deviateho storočia, strieda Pamiatka 
zosnulých, ľudovo nazývaná Dušičky. Kým Sviatok 
všetkých svätých je spomienkou na všetkých známych 
aj menej známych svätcov, Pamiatka zosnulých je 
dňom spomienky na všetkých zosnulých. Azda 
najvýraznejšou hmotnou črtou týchto sviatkov je 
horiaca sviečka. Je symbolom nesmrteľnosti duší a 
Božieho milosrdenstva. Cintoríny v týchto dňoch sú 
rozsvietené tisíckami sviečok. Plápolajúce plamienky 
na hroboch dopĺňajú najmä kytice kvetov, či už živých - 
alebo umelých, vyrobených z plastu.

Nespočetné množstvo kytíc, ktorými sú už niekoľko týždňov zaplnené trhy alebo nákupné 
centrá predstavuje obraz dnešnej doby. Vďaka poveternostným podmienkam však táto 
výzdoba hrobových miest nevydrží dlho, neskôr ju vyhodíme. Akoby sa predbiehame, ktoré 
hrobové miesto bude preplnenejšie a vyzdobenejšie. Pokiaľ môžeme, aj v tomto prípade sa dá 
správať ekologickejšie (a iste aj ekonomickejšie). Nakupujme predovšetkým živé kvety, aj 
napriek tomu že podľahnú mrazu. Vznikne z nich len rozložiteľný bioodpad. Alebo 
„recyklujme“ výzdobu jej opakovaným použitím na ďalší rok. Prípadne zapojme kreativitu a 
výzdobu vyrobme svojpomocne, alebo - ako naše staré mamy - kvetiny dopestujme doma. 
Tých, ktorí nás predišli do večnosti si najlepšie uctíme úprimnou modlitbou alebo tichou 
spomienkou, a tí ktorým sa to dá, jednoduchou a prirodzenou úpravou hrobov na cintorínoch. 
Nech naša spomienka na nich nie je umelá ako spomínané plastové kvety.

URBÁR INFORMUJE

Urbárske a Pasienkové spoločenstvo Podkonice upozorňuje občanov na zákaz vytvárania 
čiernych skládok odpadu a zhromažďovanie odpadu.

Vytváraním čiernych skládok sa porušuje zákon a vinník bude nahlásený na Okresné 
riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.

URBÁR
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Jubilanti

50 rokov
Jaroslav Barla (č.d. 305)
Renata Randová (č.d. 359)

65 rokov
Katarína Pešoutová (č.d. 197)

70 rokov
Mária Flašková (č.d. 306)

Opustili nás Ondrej Krajčí (č.d. 123) - 81 rokov
Emília Gregorčoková (č.d. 236) - 83 rokov

Fotky posielajte na mail jankasipka@pobox.sk alebo spravodaj@podkonice.sk.
Zalovte vo svojich škatuliach, ofúknite prach a podeľte sa s nami s týmito spomienkami. 

HISTORICKÉ OKIENKO

Dedinská muzika

Sobáš Filip Šávolt a Simona Slobodníková, Podkonice 5.10.2019
Marek Randa a Anna Antalová, Selce, 11.10.2019
Miroslav Zázrivec a Nikola Slobodníková, Podkonice 26.10.2019

Anna Budajová (č.d. 252)

Miroslav Budaj (č.d. 168)

Marta Michálková (č.d. 287)

55 rokov

87 rokov
Mária Vrábová (č.d. 227)

88 rokov
Júlia Turčanová (č.d. 48)

89 rokov
Mária Vrábová (č.d. 288)

9 November 2019
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Uznesenie č. 180/2019                4:0:0  
Obecné zastupiteľstvo v Podkoniciach po prerokovaní

II. schvaľuje návrhovú komisiu v zložení predseda: Jaroslav Kostúr a člen: Patrik Hlinka
III. určuje za zapisovateľa zápisnice: Jana Valentová a za zapis. uznesení: Jaroslav Kostúr

I. schvaľuje overovateľov zápisnice: Juraj Barla a Ľuboš Hošala

UZNESENIA Obecného zastupiteľstva obce Podkonice konaného 14. októbra 2019

Uznesenie č. 181/2019

OZ Podkonice berie na vedomie informáciu o stave plnenia a čerpania rozpočtu obce

Obecné zastupiteľstvo obce Podkonice (ďalej OZ Podkonice) schvaľuje program obecného 
zastupiteľstva obce Podkonice na 14.10.2019 vrátane zmeny poradia rokovacích bodov.

po 3Q 2019.

na rok 2019.

Rokovania sa zúčastnilo 4 poslanci (uvedení sú vyššie). Pri každom uznesení nájdete aj 
hlasovanie poslancov a v prípade, že všetci hlasovali ZA prijatie návrhu, je pomer hlasov 
zapísaný ako 4:0:0 (ZA : PROTI : ZDRŽAL SA). Ak poslanci hlasovali rozdielne, je toto 
hlasovanie zapísané menovite pod konkrétnym uznesením.

OZ Podkonice berie na vedomie informáciu o finančnom stave obce ku dňu 30.9.2019.

Uznesenie č. 183/2019

OZ Podkonice schvaľuje návrh rozpočtového opatrenia č. 3 rozpočtu obce Podkonice

Uznesenie č. 185/2019                4:0:0
OZ Podkonice schvaľuje interný dokument obce Podkonice Zásady podávania, 
preverovania a evidovania oznámení týkajúcich sa kriminality alebo inej protispoločenskej 
činnosti.

Uznesenie č. 186/2019                4:0:0

k dobropisu faktúry z roku 2017 na sumu 7.900 €. Poveruje obecný úrad, aby ďalej jednal

Uznesenie č. 179/2019          4:0:0

Prítomní poslanci: 4 - Mgr. Juraj Barla, Patrik Hlinka, Ing. Ľuboš Hošala, Ing. Jaroslav Kostúr, 

OZ Podkonice berie na vedomie informáciu o plnení uznesení z predchádzajúcich OZ.

Uznesenie č. 182/2019

Uznesenie č. 184/2019                4:0:0

OZ Podkonice berie na vedomie zamietavú odpoveď firmy Odysea Projekt s.r.o.

s firmou Odysea Projekt s.r.o. o znížení tejto sumy.

OZ Podkonice berie na vedomie správu zo zasadnutí finančnej komisie zo dňa 7.10.2019.
Uznesenie č. 187/2019

ROKOVANIE ZASTUPITEĽSTVA
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Uznesenie č. 188/2019

OZ Podkonice schvaľuje: 
a) zazmluvnenie služieb zimnej údržby so spoločnosťou Poľnohospodárske družstvo 

Podkonice podľa predloženej zmluvy na obdobie 1.11.2019 - 31.8.2020, za 
podmienok, ako boli aplikované v predošlých obdobiach (500 EUR pohotovosť, 33 
EUR/h za výkon služieb zimnej údržby bez DPH).

Uznesenie č. 190/2019                4:0:0

OZ Podkonice schvaľuje montáž hlavíc termoregulácie kúrenia na severnej vetve kúrenia

b) zazmluvnenie služieb odvozu komunálneho odpadu so spoločnosťou OZO 
(predpoklad na zvýšenie na 45 EUR /t komunálneho odpadu bez DPH)

d) zazmluvnenie dodávateľa na súbor komponentov na separovanie komunálneho 
odpaduu vrátane drviča konárov do 120 mm, aktuálne prebieha verejné obstarávanie 
na výber dodávateľa, PHZ bola na stanovená na 4.860 EUR s DPH.

OZ Podkonice berie na vedomie informácie o prioritách obce v oblasti investičnej a 
investičný plán na rok 2020.

c) zazmluvnenie dodávateľa stavebných prác na rekonštrukciu cintorína (aktuálne 
prebieha verejné obstarávanie na výber dodávateľa, PHZ bola skalkulovaná 
projektantom pre fázu 1 prác (oplotenie a komunikácie v rozsahu spracovanej PD) vo 
výške 45.218,51 EUR s DPH.

Uznesenie č. 189/2019                4:0:0

v škole.

Uznesenie č. 191/2019
OZ Podkonice berie na vedomie informáciu o výpovedi zmluvy o nájme pohostinstva 
na Hrbe.

OZ Podkonice schvaľuje za nových členov redakčnej rady Podkonického spravodaja pani 
Mgr. Annu Pasiarovú a pani Máriu Čemanovú.

JUDr., Ing. Ivan Barla, starosta obce

Uznesenie č. 192/2019                4:0:0

Všetky uznesenia (179 - 193) podpísal:

Uznesenie č. 193/2019                4:0:0
OZ Podkonice schvaľuje príspevok 150 € pre Matúša Polónyho a 150 € pre Petra 
Polónyho ml. na podporu ich športovej činnosti v skoku na lyžiach.

ROKOVANIE ZASTUPITEĽSTVA
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K - Katechéza o sv. Martinovi: 20.11.

- Stretnutie ružencového spoločenstva: 4.12.

D

D

R

D

21

FARSKÉ OZNAMY 11.11. - 8.12.2019

Michal Válka, správca farnosti

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ

- Sv. omše za účasti detí: 22.11. / 29.11. / 6.12. tel.: 0904 218 860

22.11.

23.11.

24.11.

19.11.

20.11.

18.11.

21.11.

18.00 - Svätej Kataríny Alexandrijskej

féria

féria

féria

18.00 - féria

7.30 - Svätého Ondreja, apoštola

9.00 - 1. adventná nedeľa 

 

+ manžel Peter a BP rodine Barlovej

 

SV. OMŠA NEBUDE

 

SV. OMŠA NEBUDE

 

SV. OMŠA NEBUDE

 

+ Emília Gregorčoková

 

+ Ondrej Nemčok, rodičia a súrodenci

 

Za farnosť

18.00 - féria

7.30 - féria

18.00 - féria

18.00 - Obetovanie Panny Márie

18.00 - Sv. Cecílie, panny a mučenice

7.30 - Panny Márie v sobotu

18.00 - Nedeľa Krista Kráľa

 

BP a zdravie pre rodinu

+ Agnesa a Jozef, zať, deti,
rodičia a st. rodičia

 

BP pre pani doktorku

 

+ Juliana a Jozef Barlovci a súrodenci

 

BP a poďakovanie rodine Vrábovej

+ Ondrej Krajči
 

 

Za farnosť

3.12.

4.12.

2.12.

8.12.

6.12.

7.12.

5.12.

18.00 - Svätého Martina z Tours, biskupa

7.30 - Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka

18.00 - féria

18.00 - 200. výročie posviacky kostola

18.00 - Sv. Alberta Veľkého, biskupa

12.00 - Slávnostná omša pri jubileu kostola

10.00 - Slávnostná omša pri jubileu kostola

BP a zdravie pre Janku
 

 

+ rodičia Anna a Ján, Veronika a Viliam

a BP do ďalšieho života
Poďakovanie za 10 rokov manželstva

+ Jozef a Lýdia Budajoví a syn Róbert
 

 

+ Anna a Vladimír Očenášoví a príbuzní

 

+ Emil Flaška

 

Za farnosť

18.00 - féria

6.30 - rorátna - Sv. Františka Xaverského

18:00 - Sv. Barbory, mučenice

18:00 - féria

18.00 - Svätého Mikuláša, biskupa

6.30 - rorátna - Sv. Ambróza, biskupa

9.00 - 2. adventná nedeľa 

+ starí rodičia a deti
 

 

Božia pomoc a zdravie pre Líviu a Juraja

Jozef a Kornélia, starí rodičia a synovia
 

 

+ František a Anna, syn, Júlia a Pavol

 

+ Ján a Emília Slobodníkoví a syn Ján

 

+ Juraj, Edita, synovia

 

Za farnosť

11.11.

12.11.

13.11.

15.11.

16.11.

14.11.

17.11.


