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VÁŽENÍ SPOLUOBČANIA
Kto z nás, mladších, či starších by sa netešil? Prichádzajú Veľkonočné sviatky vo
veľkom očakávaní krásnych rodinných stretnutí, tradične výnimočných chvíľ ľudí,
spolupatričnosti a spoločného vítania znovuzrodenia.
Všetko okolo nás je znovu akoby čarovné. Ožíva príroda, ožívajú ľudia. Krása
prichádzajúcich jarných dní znásobuje naše sily, prebúdza um a chuť do života, otvára sa
náruč láske medzi ľuďmi.
Viery, nádeje a lásky nie je nikdy dosť, preto bude treba i počas tohtoročných
Veľkonočných sviatkov, aby ľudia nielen modlitbami, ale aj skutkami dokázali svoj vzťah k
všetkému živému na Zemi.
Nech pokoj, vzájomná úcta, láska medzi nami ľuďmi a nádej na začiatok znovu niečoho
nového a krásneho prebýva v našich srdciach v tieto dni.
Želám Vám, milí spoluobčania, príjemné a veselé Veľkonočné sviatky.
Jozef Jamrich
starosta obce
MILÍ PRIATELIA
Obdobie pôstu sa dostáva k svojmu vrcholu a tým je práve Kristovo vzkriesenie na
Veľkonočné ráno, keď Kristus vstáva zmŕtvych a dáva najavo, že jeho obeta na kríži nebola
márna. Nejak podobne je to aj našom živote. Tých krížov je neúrekom a viac menej si
myslíme že sú zbytočné a nemajú pre náš život zmysel. Avšak pri pohľade na ráno
otvoreného Kristovho hrobu môžeme s úžasom prísť k poznaniu: „Aj to moje utrpenie má
nejaký význam.“ I keď teraz ten význam pravdepodobne nie veľmi jasne vidíme. Ježišovo
zmŕtvychvstanie nám však dáva vieru, že to, čo sa deje okolo nás a v nás nie je nadarmo. Aj
pre nás určite po Veľkom piatku svitne Veľkonočné ráno.
Prajem Vám, aby svit „Veľkonočného rána“ bol pre vás o to radostnejší o čo ťažší je
„veľkopiatočný deň“.
Mgr. Norbert Ďurdík.
administrátor farnosti
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OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE
1) SEPAROVANÝ ZBER DRUHOTNÝCH SUROVÍN
a) Vrece čierne: SKLO
Zbiera sa čisté sklo (fľaše, poháre, tabuľové sklo číre)
Do skla nepatrí: zrkadlá, porcelán, tel. obrazovky, znečistené sklo, fľaše z oleja, drôtené
sklo, autosklo !
b) Vrece modré: PAPIER
Zbierajú sa noviny, časopisy, reklamné tlačoviny, obalový papier neznečistený,
lepenka,. kartón,. kancelársky papier.
Do zberu nepatrí: indigo, papier s lepenými fóliami ALU, papier znečistený mastnotami,
kriedový papier!
c) Vrece oranžové: PLASTY
Zbierajú sa plastové fľaše PET, biele aj farebné nádoby na PP, tvrdé plasty PP, PE, ABS.
Do zberu nepatria: znečistené plasty, fľaše plastové z oleja jedlého a minerálneho,
znečistené kelímky.
V prípade potreby je možné oddelene separované zložky umiestniť aj do iných
plastových vriec.
Vývoz separovaného (triedeného) odpadu
V roku 2005 bude realizovaný vývoz separovaného odpadu v týchto termínoch :
11.marca 2005 (piatok)

12. august 2005 (piatok)

15.apríla 2005 (piatok)

30.september 2005 (piatok)

13.máj 2005 (piatok)

14. október 2005 (piatok)

17.jún 2005 (piatok)

11. november 2005 (piatok)

15.júl 2005 (piatok)

9. december 2005 (piatok)

2) CHATA PLEŠE
Dňa 25.2.2005 zasadalo Obecné zastupiteľstvo. Hlavným programom bol výber
nového nájomcu pre Chatu Pleše. Žiadosť o prevádzkovanie si podali Miroslav Vigaš
(Banská Bystrica), Peter Vráb (Podkonice) a Diana-Mrázek (Kolín - Česká republika). Po
zvážení všetkých ponúk Obecné zastupiteľstvo schválilo najvýhodnejšiu ponuku a to firmu
Diana-Mrázek.
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OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE
3) SPOLOK PODKONIČAN
V decembri 2004 bolo zaregistrované združenie "Spolok Podkoničan". Medzi jeho
hlavné ciele patrí podporovať kultúrno-spoločenské a športové činnosti, prácu s mládežou,
vypĺňať voľný čas športom a kultúrnymi akciami.
Aj vy môžete prispieť 2% z dane na podporu našej činnosti. Ak ste podnikatelia, môžete
tak urobiť priamo pri vypĺňaní daňového priznania, ak ste zamestnanci, ktorí nepodávajú
daňové priznanie, môžete tak urobiť na tlačive, ktoré je distribuované spolu s týmto číslom
Podkonického spravodaja, prípadne ho môžte nájsť v elektronickej podobe na našej
internetovej stránke www.podkonice.sk.
Dúfam, že Vám nie je ľahostajné, kam pôjdu Vaše 2% z dane a sami rozhodnete, že
pôjdu tam, kam určíte Vy.
Názov:
Adresa:
IČO:
Právna forma:
Číslo účtu:

Spolok Podkoničan
Podkonice 178, 976 41
37957601
Združenie
2621783174/1100
Tatra banka a.s.
Katarína Bobáková, predseda správnej rady

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
DEŇ VODY
22. marec je označený v kalendári ochrancov prírody ako Deň vody.
Keďže environmentálna výchova je súčasťou vyučovania v našej obecnej škole, po
tretíkrát sa spolu s deťmi vyberieme Medzi Konice, vyčistiť potok od špiny a odpadkov, ktoré
milosrdný sneh zakrýva.
Dúfam, že tohto roku bude toho, čo do prírody nepatrí omnoho menej ako doteraz. Veď
separujeme (už nie mlieko), ale komunálny odpad. Uvidíme, koľko vriec naplníme.
PS: Schválne, skúste sa so svojimi deťmi zahrať, kto nájde viac pesničiek, v ktorých sa
spomína voda.
VEDENIE ŠKOLY ĎAKUJE
Sme radi, že medzi nami žijú rodičia a spoluobčania, ktorí obetavo pomáhajú a
spolupracujú s tunajšou školou.
- ďakujeme Ing. Jánovi Chabanovi (Hôrka), ktorý nám pomohol pri vytvorení
krásnych vysvedčení pre prvákov
- pani Ing. Soni Portelekyovej za finančný dar 2.000 Sk
- MVDr. Veselickému 1.000 Sk
Ďakujeme, peniaze využijeme na súťaž v čítaní, pri zakúpení kníh a švihadiel.
- všetkým rodičom, vlekárom a členom HS, ktorí sa podieľali pri organizovaní
zimných hier na Plešiach
- rodičom pri organizovaní Karnevalu
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA
ZÁPIS DO PRVÉHO ROČNÍKA
Začiatkom februára sme zapísali do našej Podkonickej školy 4 nových žiakov prvákov.
Zápis nových žiakov bol nielen pre deti, ich rodičov, ale aj pre nás učiteľov dňom
slávnostným, dňom očakávania.
V dnešnej dobe žiaľ, aj počítania. Bude žiakov v budúcom školskom roku viac ako
v.terajšom, respektíve aspoň toľko? Žiaľ, zapísaní prváčikovia rozhodli, že v budúcom
školskom roku nás bude o jedného menej a z plánovaného počtu, dokonca o dvoch menej.
Možno si mnohí povedia, že o nič nejde. Žiaľ, našej škole ide o veľa. Sme školou síce
veľkou, čo do rozlohy, ale malou počtom detí a školu predsa tvoria deti, je pre ne a podľa ich
počtu dostáva financie a tých bude teda opäť menej. Mrzí ma, že obyvatelia Podkoníc, tak
postupne rozhodnú o jej možno aj zlom osude. Rodičia, ktorí rozhodujú o budúcnosti
svojich detí, zvažujú všetky pre a proti aj pri výbere ich školy. Niekto pokladá za
protiargument napr.: chorobnosť riaditeľa, iní jazyky (aj keď sa učí už v MŠ), niekto starnúcu
učiteľku, iní. …
Argumentov je vždy dosť. Ale zvažujeme rovnako aj argumenty za? Sme malotriedkou, ktorú nám mnohí závidia, keď do nej vstúpia. Dýcha veselosťou, estetickým
prostredím, kvalitným odborným prístupom. Deti majú akoby predĺžené detstvo, sú v nej
radi, ušetrené od ranných stresov, od nepríjemného cestovania.
Mladší školský vek je nesmierne dôležitý pre ich ďalšie napredovanie. Tu sa zakladajú
piliere ich individuálnych osobností. Jazyk sa dá doučiť, na ten má ešte pár rokov čas, ale
osobnostne môže stratiť oveľa viac. Požičiavam si slová mamičky, mimochodom
vysokoškolsky vzdelanej, veľmi kritickej, ktorá povedala: „som nesmierne rada, že moje
dieťa bolo v tejto škole štyri roky, je múdre, šťastné , sebavedomé“. Čo viac si môžeme
želať, vy rodičia, my pedagógovia.
Záverom prajem novo zapísaným žiačikom - prváčikom a to: Veronike Ivaničovej,
Lenke Booczovej, Tomáškovi Koctúrovi a Filipkovi Bánovčanovi krásne a úspešné 4 roky
v.Podkonickej škole.
Mgr. Mária Cesnaková
KARNEVAL
29. januára bol karneval. Ráno o 10.00 hod. sme išli pripravovať sálu kultúrneho domu.
Fúkali sme balóny, vešali stužky, lampióny a trošku sme poupratovali. O 15.00 hod. ujo
Hošala otvoril dvere kultúrneho domu a začalo sa to. O 15 minút bola sála plná detí. Boli tam
levy, šašovia, princezné, indiáni a veľa ďalších masiek. Potom spolužiak Fero, čoby
konferencier prestrihol pásku a bolo odštartované a už sa len zabávalo, ale aj súťažilo.
Samozrejme boli aj ceny.
Nakoniec sa rozdali ešte balóny a išlo sa domov. Mne sa karneval páčil. A čo Vám?
Magdalénka Vrábová, 4. ročník
ZIMNÉ HRY 2005
V sobotu 5. februára sa na Plešiach uskutočnili zimné hry. Pretek začal o 11.30 h.
Pretekalo sa v troch disciplínach a to : lopár, sánky a lyže. Bolo tam aj občerstvenie, čaj a
párok v rožku. Víťazi dostali skutočné medaily.
Nakoniec boli všetci šťastní, dokonca aj deti, ktoré nevyhrali.
Ferko Barla, 4. ročník
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA
SÚŤAŽ V PREDNESE
Už po 9-ty krát pedagógovia zo ZŠ s MŠ v Podkoniciach organizujú pre svojich
zverencov súťaž v prednese poézie a prózy. Stalo sa už nepísaným pravidlom, že vždy
v.marci takto školáci vítajú príchod jari.
Je našou povinnosťou, spolu s rodičmi viesť deti k úcte ku slovu, vypovedanému aj
napísanému. Úloha je to ťažká, najmä dnes, keď celá naša kultúra sa vo vyjadrovaní uberá
cestou ostro sa nakláňajúcou k „sýtemu“ vulgarizmu.
Tento ročník súťaže venujeme pamiatke a spomienke na nášho velikána slovenského
kultúrneho života Ľudovíta Štúra, ktorý v roku 1843 uzákonil spisovný slovenský jazyk.
Súťaž sa uskutoční v školskej jedálni 30. marca (streda) o 11.00 hod.
Pozývame všetkých, ktorí môžu v tomto čase do školy prísť.
BÁSNICKÁ MÚZA
Keď sa učíš básničku môže Ťa napadnúť aj vlastná. Dvere otvorili a múzu ďalej pozvali
Miško Dzurko a Martin Očenáš (dnes už siedmaci). Po rozhovore s ňou vznikli tieto
básničky.
Podkonice
Podkonice
Podkonice moja obec
V Podkoniciach na námestí Kde sa vždycky vrátiš rád,
nemá chybu veru vôbec.
kostolík náš pekný stojí.
aj keď tam nie je hrad?
Kamarátov mám v nej veľa
Chodím doňho veru rád,
Kde najkrajšie slnko svieti
Miška, Kubka aj starého Fera. pomodliť sa pookriať.
radostne sa hrajú deti?
Žije v nej aj otec, mama
a vždy usmiata starká Anna.
Strýko Ľubo, kocúr Muro
a aby som nezabudol
aj môj dobrý starký Cyro.
Starká, hoc je chorľavá,
do školy ma vypráva.
Desiatu mi nachystá
úsmevom ma privíta.

A tá naša škola veľká,
vedomostí skrýva veľa.
Na dvore nás Etna víta,
maškrtu si od nás pýta.

Na Pleše si vyjdeme
šmýkať sa tam budeme.
Hoci náročná to túra
lyžujeme, žiaden úraz.

No povedzte moji milí,
či by ste vy vymenili?
Podkonice moju obec,
ja veruže za nič vôbec.

A v lete zas na Breziny,
Kozienec a Dubiny.
Či snáď radšej na Konice?
To sú naše Podkonice.

Martin Očenáš, 2. ročník

Michal Dzurko, 2. ročník

SPOLOCENSKÁ KRONIKA
GRATULUJEME K VÝROCIU
NARODENÉ DETI

75. rokov

80. rokov

Vanesa Voskárová (č.d. 278)

Ján Bobák (č.d. 35)

Alžbeta Jamrichová (č.d.16)
Róbert Kostúr (č.d. 213)
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VAŠE PRÍSPEVKY

.

MAREC - MESIAC KNIHY
Keď ma nevrátiš, ukradol si ma alebo kto tú knižku ukradne, tomu ruka odpadne, kto tú
knižku navráti, tomu Pán Boh zaplatí. Pamätáte si tieto slová červeno vytlačené v knižke,
ktorú ste si dávno, v čase detstva vypožičali z miestnej ľudovej knižnice Podkonice?
Od augusta 2004 je vedúcou teraz už obecnej knižnice pani Katarína Luptáková. Stretla
som sa s ňou v „kráľovstve kníh“, aby som sa jej opýtala ako sa jej „kraľuje“, kto ju
navštevuje pravidelne, kto občas, koho kroky ešte nezanechali stopy v čerstvo
napadnutom snehu.
Dozvedela som sa, že najviac ju svojou návštevou v knižnici poctia deti z 1. stupňa ZŠ, tí
starší žiaci chodia menej. Zavítajú k nej aj stredoškoláci vypožičiavať si tzv. povinné čítanie.
Z dospelých predovšetkým z radov „nežnej“ časti nášho obyvateľstva, cesta do knižnice je
známa pani Anne Šípkovej (Svrčinkeje), Ilonke Šípkovej (spod Stráni), Slávke Luptákovej
(Zachareje). Muži ju vraj zatiaľ z ďaleka obchádzajú (okrem jej vlastného, ktorý jej v čase
môjho rozhovoru robil spoločnosť a pána učiteľa Jozefa Budaja, ktorý sa stará o to, aby
nám pri listovaní v knihách neskľaveli prsty). Vedúca knižnice sa pochválila, že má aj
takého malého čitateľa, mimochodom chlapca (možno sa blýska na lepšie časy), ktorý
príde o 18.30 hod. a odchádza o 20.00. Samozrejme, že tým nechcem povedať, že tí, čo do
knižnice nechodia nečítajú knihy.
Knižnica je v Podkoniach zriadená od roku 1972. Jej prvou vedúcou bola pani Božena
Pikulová. Vtedy bol tento stánok kultúry v budove miestneho národného výboru.
Od roku 1995, kedy sa knižnica presťahovala do dnešných priestorov sa o povznesenie
ducha Podkoničanov starala pani Anna Dobríková.
V súčasnosti je v obecnej knižnici takmer 8.000 kníh. Prevažuje svetská literatúra ale
nájdete tu aj knihy s náboženskou a cirkevnou tematikou. Takže je z čoho vyberať.
Raz za rok obecný úrad vyčlení finančnú čiastku na nákup nových kníh. V roku 2004 to
bolo 2.000 Sk. Nie je to síce veľa, pri dnešnej cene kníh, ale aj tak vďaka patrí obecnému
úradu, ktorý v neľahkej ekonomickej situácii nezabúda na túto zložku kultúry.
Pani Katka Luptáková chodí nakupovať knihy do antikvariátu Paseka ale aj do
kníhkupectva Media-klub. Ona sama o sebe hovorí, že má najradšej ženské romány, ale
naposledy čítala Misionárske zápisky z Afriky.
Počet titulov v našej knižnici by mohol byť vyšší približne o 50 kusov, keby niektorí
čitatelia 10 až 15 rokov nezabudli vrátiť požičanú knihu. Ide predovšetkým o tituly povinnej
literatúry, ktoré do knižného fondu nevrátili dnes už dospelí možno inžinieri, učitelia, doktori,
predavači, kuchári, šoféri...
V tomto smere plánuje nová vedúca knižnice spolu s pánom starostom urobiť ráznejšie
a efektívnejšie opatrenia. Verím, že po ich zavedení budú naši čitatelia, vrátane mňa,
disciplinovanejší. Takisto v blízkej budúcnosti do knižnice nainštalujú na sprehľadnenie
evidencie nového pomocníka-počítač.
A na záver vedúca knižnice pozýva všetky deti a mládež z Podkoníc do Kresťanského
domu v piatok 18. marca od 18.30 do 20.00 na čitateľskú štafetu. Na zápis do Guinessovej
knihy rekordov to asi nebude, ale všetci určite príďte! Bude veselo!
Vonku je ešte stále zima. Ešte stále je čas siahnuť po dobrej knihe a šálke teplého čaju.
Výpožičné hodiny v obecnej knižnici Podkonice sú:
Utorok 18.30 - 20.00
Piatok 18.30 - 20.00
Mgr. Mária Turčanová
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KULTÚRA
DIVADLO
Motto: "Človek má geniálnu schopnosť, obzrieť sa naspäť - poučiť z toho, čo už prežil on
sám, alebo niekto pred ním a použiť to vo svojom jedinečnom a neopakovateľnom živote".
Aj divadelná hra "Srdiečko z lásky" čerpá svoj námet z tejto tak vzácnej skúsenosti.
Marienka, ktorá má rada chudobného poštára - Janka je nešťastná, keď ju otec Záruba zadĺžený krčmár núti do svadby s Miškom - nevydareným synom bohatého dedinského
gazdu Bonifáca Piecku.
"Láska, tá sa nedá nikým a ničím vynútiť, tá sa musí sama v srdci tíško prebudiť" - spieva
vo svojej árii hlavná protagonistka. A tak pravá láska víťazí nad chamtivosťou a peniazmi či
majetkom.
Do deja vstupujú aj ďaľšie postavy, ktoré vytvárajú aj niekoľko zápletiek a komických
situácií. Veselohra ponúka trochu idealizovaný pohľad na slovenský vidiek z konca 19.
storočia. Chce bojovať proti bezpráviu a pranieruje morálne poklesky ľudí, ktorí prišli k
bohatstvu často nekalým spôsobom.
Premiéra divadelnej hry sa uskutoční v nedeľu 13. marca 2005 o 17.00 hod. Predpredaj
vstupeniek bude v Kultúrnom dome v sobotu 5.3.2005 od 10.00 do 12.00. Vstupné 30 Sk.
Jozef Budaj, režisér
NA FAŠIANGOVÚ NÔTU
Piatok 4. februára už tradične obdobie fašiang pripomenula v Podkoniciach ľudová
zábava organizovaná našim Dobrovoľným hasičským zborom pod taktovkou cigánskej
hudby z Hrochote, premiešanou disco DJ-a Shuffle - Petra Vrába. K dobrej atmosfére
prispela show masiek z rodu "čarodejníc", "krabíc", "vojakov" a prišli aj "Uragánci"
s.duchovnou podporou "biskupa".
Vďaka sponzorom všetky tieto jedinečné masky boli ocenené a vo výbornej atmosfére v
sále sa tancovalo až do rána bieleho...
A aby sa to všetko udialo tak, ako sa patrí, konalo sa deň pred popolcovou stredou
pochovávanie basy, ktoré svojou atmosférou zatienilo aj Superstar... Veď bodaj by aj nie, v
podaní takých majstrov ako sú Fero Malina, Peter Uhrineje, Jožko Kostúr a Juraj Barla ml..
Zábava v krčme gradovala, ako sa na správnu krčmu patrí.
Toto je tradícia...

Vladimíra Turčanová, foto a podnet: Michal Vráb

7

Marec 2005

PODKONICKÝ Spravodaj

6

ŠPORT
PODKONICKÁ PÄTNÁSTKA
Dňa 20.2.2005 sa uskutočnil 29. ročník Podkonickej pätnástky o Cenu Týždenníka
Roľnícke noviny. Tieto preteky zorganizovala Obec Podkonice v spolupráci s
Mikroregiónom pod Panským dielom. Pretekalo sa v ôsmich kategóriách a z celkového
počtu 110 pretekárov ich prešlo cieľom Podkonickej pätnástky 80.
29. ročník poctil osobnou návštevou aj pán Rudolf Čilík, bývalý 4-násobný víťaz 15-ky,
pán Bohumil Urbánik z Týždenníka Roľnícke noviny ako aj starostovia obcí z Mikroregiónu.
Chcem pripomenúť zakladajúcich členov Podkonickej pätnástky: Ondreja Turčana,
Vladimíra Šípku, Ing. Eduarda Homolu, Jána Barlu (in memoriam) a Slavomíra Turčana (in
memoriam). Vďaka ich práci pri prvých ročníkoch sme s organizačným výborom mohli
nadviazať na preteky, ktorých meno ešte stále rezonuje v mysliach širokej športovej
verejnosti.
Moje poďakovanie patrí aj sponzorom, bez ktorých by zorganizovanie týchto pretekov
nebolo možné, menovite sú to: Firma RANDA (p. Milan Randa), Týždenník Roľnícke
noviny, Firma NERA (p. Nedad Rajčič), AMT spol s r.o. (Ing. Jozef Barla), KÓPIA-Jamek
(Ing. Ján Chaban), Babulding (Ing. Jaroslav Barla), Firma PROX (Ing. Ján Bobák),
Poľnohospodárske družstvo Podkonice (Ing. Soňa Portelekyová), Obec Podkonice a
Mikroregión pod Panským dielom.
Poradie v jednotlivých kategóriách:
Mladšie žiačky (2 km klasicky)
1. .Michaela Hanková (LO Hnilec)
2. .Dominika Kolesárová (LO Hnilec)
3. .Martina Kolláriková (LO Hnilec)
Rudolf Čilík a Ondrej Turčan

Mladší žiaci (2 km klasicky)
1. .Bohuš Šmelko (LO Hnilec)
2. .Peter Kollár (LO Hnilec)
3.. Radoslav Šmelko (LO Hnilec)
Mladší dorastenci (5 km klasicky)
1. .Jakub Ďurčo (MKL Kremnica)
2. .Roman Markovič (KBL Tatry)
3. .Matúš Bíreš (MKL Kremnica)
Starší dorastenci (10 km klasicky)
1. .Jiří Šavel (MŠK Lipt. Hrádok)
2. .Pavel Rógl (MKL Kremnica)
3. .Branislav Grosman (MKL Kremnica)

Mladší žiaci - príprava na štart

Ženy-juniorky (5 km klasicky)
1. .Magdaléna Števicová (ŠKL Dubnica n. Váhom
2. .Lenka Plchová (KBL Jasná Lipt. Mikuláš)
3. .Eva Štrbková (KBL Tatry)
Alžbeta Havrančíková
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Muži-juniori (15 km klasicky)
1.. Ján Holiga (KBL Martin)
2. .Tomáš Svorada (Slávia PU Prešov)
3. .Jaroslav Bugan (MŠK Lipt. Hrádok)
Veteráni 1, ročník 1950-1959 (10 km klasicky)
1. .Vladimír Staroň (ŠKP Štrbské Pleso)
2. .Ján Ľupták (LK Opalisko Závažná Poruba)
3. .Alžbeta Havrančíková (KBL Tatry)
Veteráni 2, ročník 1949 a viac (10 km klasicky)
1. .Bohuš Valent (LK Opalisko Závažná Poruba)
2. .Ján Holiga st. (KBL Martin)
3. .Jozef Oravec (ŠK Skubín)

Stupeň víťazov - muži

Preteku sa zúčastnilo aj 5 pretekárov z Podkoníc z ktorých najlepšie na tratiach obstál
Ing. Ľuboš Hošala, ktorý obsadil v hlavnej mužskej kategórii 14-te miesto z 25 štartujúcich.
Na záver sa chcem poďakovať všetkým členom organizačného výboru 29. ročníka
Podkonickej pätnástky, ako aj všetkým zainteresovaným za pomoc na príprave týchto
pretekov.
.
Jozef Jamrich
predseda organizačného výboru

ŠPORT
STOLNO-TENISOVÝ TURNAJ
Dňa 12. marca 2005 (sobota)
usporiada Obecný úrad v spolupráci so
Stolno-tenisový oddielom v Podkoniciach
tradičný Stolno-tenisový turnaj
neregistrovaných hráčov. Súťažiť budú
ženy aj muži v troch vekových kategóriách:
- do 30 rokov
- 30-50 rokov
- 50 a viac rokov
Víťazi v každej kategórii budú
odmenení.vecnými cenami.
Začiatok turnaja je v našej telocvični pri
ZŠ naplánovaný na 9.00 hod. Pozývame
všetkých športových priaznivcov.

28. 2. 2005 - 6. 3. 2005
18.00 - féria

P
28.2.

+ Ján Slobodník

U

18.00 - féria
Za zdravie a Božie požehnanie
pre rodinu Slobodníkovú
7.00 - féria

1.3.

S
2.3.

Š
3.3.

P
4.3.

S

+ Mária, Júlia a starí rodičia
18.00 - féria
Poďakovanie a prosba o Božiu pomoc
pri 80. výročí života
18.00 - féria
+ Mária a Juraj Patráš
18.00 - féria

5.3.

+ Mária Turčanová

N

4. pôstna nedeľa
8.00 + starí rodičia Ivaničoví a Randoví
10.30 Za veriacich

6.3.

Upratovanie kostola: Mária Vrábová ml.
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P
7.3.

U
8.3.

S
9.3.

Š
10.3.

P
11.3.

S

7. 3. 2005 - 13. 3. 2005
18.00 - féria
+ Irena Očenášová, 10. výročie
18.00 - féria
+ rodičia Anna a Viliam Očenáš
7.00 - féria
+ Marta a Pavol Turčan
18.00 - féria
+ manžel, rodičia súrodenci a st. rodičia
18.00 - féria
+ Anna a Ján Peťko a Veronika
a Viliam Flaška
18.00 - féria

14.3. 2005 - 20. 3. 2005
18.00 - féria

P

+ Emília Balková

14.3.

U

18.00 - féria

15.3.

+ Jozef Bobák
Kostúr (15.
a dcéra
+ František
výročie)

S

7.00 - féria

16.3.

Naa úmysel
+ Júlia
Juraj Turčan

Š

18.00 - féria

17.3.

P

+ Zlatica
a Jozef Beňa
+ Alžbeta
Očenášová
a rodina
18.00 - féria

18.3.

+ František Očenáš

S

18.00 - Sv. Jozef, slávnosť

12.3.

+ Matilda a Emil Kostúr

19.3.

+ Anna Bittnerová 30. výročie

N

5. pôstna nedeľa
8.00 + Alžbeta Očenášová
10.30 Za veriacich

N

Kvetná nedeľa
8.00 + Stanislav Turčan, 2. výročie
10.30 Za veriacich

13.3.

20.3.

Upratovanie kostola: Anna Patrášová

21. 3. 2005 - 27. 3. 2005 (Veľký týždeň)
18.00 - féria

P

21.3.

U

+ Ján Ivanič a rodičia
18.00 - féria

Upratovanie kostola: Jozefína Barlová

28. 3. 2005 - 3. 4. 2005
8.30 - Veľkonočný pondelok

P
28.3.

U

+ Veronika a Viliam Patráš
18.00 - féria

22.3.

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu

29.3.

+ Ján Kukučka, 10. výročie

S

7.00 - féria

S

7.00 - féria

23.3.

Š

+ rodičia Jozef, Kristína a ich deti
18.00 - Zelený štvrtok

30.3.

Š

Na úmysel celebranta
18.00 - féria

24.3.

+ Filoména, Anton a syn

31.3.

+ rodičia Margita a Richard

P

15.00 - Veľký piatok

P

18.00 - féria

25.3.

Obrady Veľkého piatku

1.4.

+ Božena a František Šajban

S

19.30 - Biela sobota

S

18.00 - féria

26.3.

Na úmysel celebranta

2.4.

N

Veľkonočná nedeľa
8.00 + František a Helena
10.30 Za veriacich

N

27.3.

Upratovanie kostola: Jolana Krajčiová

3.4.

+ Matúš
2. veľkonočná nedeľa
8.00 + Mária a Juraj Mrva
10.30 Za veriacich
Upratovanie kostola: Mária Nemčoková

Zmena Farských oznamov vyhradená !
PODKONICKÝ Spravodaj
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