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VÁŽENÍ SPOLUOBÈANIA
Aj keï si väèšina z nás do tohto roku navzájom úprimne
zaželala všetko najlepšie, musíme èeli neobvyklej neistote.
Ešte minulý rok zaèala tzv. finanèná kríza, zaèiatkom roka
plynová kríza a dnes èelíme svetovej hospodárskej kríze, ktorá
sa dotýka každého z nás èi už priamo alebo nepriamo. Z masovokomunikaèných prostriedkov denne poèúvame nepríjemné správy o prepúšaní. Kríza za pol
roka zmazala pozitívny vývoj na trhu práce. Strata zamestnania je pre niekoho neèakaná.
Preèo o tom píšem. Preto lebo je to vysoko aktuálne. Vláda navrhuje pre samosprávy zriadenie
sociálnych podnikov a všetko s tým súvisí. No podrobnosti ešte nevieme. Je isté, že finanèné
prostriedky budú krátené pre samosprávy v rámci SR vo výške 83 mil. eur (2,5miliardy Sk).
Nedá sa teda poveda, že krízu prežijeme bez ujmy.
Dòa 24.2.2009 nám skonèili fašiangy. V sobotu 21.2.2009
spolok "DESPOTUR DUBINY" (Dedinský spolok turistov) na
èele s p. Milošom Turèanom usporiadali gazdovskú zabíjaèku.
Bolo sa na èo díva a èo jes. Je neuverite¾né, ako si vedeli toto
zorganizova a aranžova rekvizitami zo starých èias. Bolo to
ve¾mi vydarené podujatie za èo im chcem poïakova.
Taktiež v sobotu 28.2.2009 usporiadali na námestí nadšenci „Deti dosky" Snowbordové
preteky. Je to pre nás Podkonièanov nová lyžiarska disciplína. Verím, že ste si prišli na svoje a
organizátorom ïakujem za zdarný priebeh pretekov.
Jozef Jamrich
starosta obce

spravodaj@podkonice.sk
PODKONICKÝ SPRAVODAJ - mesaèník vydávaný Obecným úradom v Podkoniciach pre svojich obèanov.
Vychádza vždy do 10. dòa v mesiaci.
Redakèná rada: Ing. Jaroslav Kostúr (-jk-), Jana Gregorová (-jg-),
Vladimíra Turèanová (-vt-), Ing. Katarína Hošalová (-kh-).
Tlaè: KOPIA-Jamek
Povolené:OÚ-OPT-2/2003
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OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE ...
1) UZNESENIE ÈÍSLO 33
ZO 16. ZASADNUTIA OZ V PODKONICIACH , KONANÉHO DÒA 12. FEBRUÁRA 2008
OBECNÉ ZASTUPITE¼STVO :
Vzalo na vedomie:
1. Žiados Ing. Jozefa Pikulu CSc. na inštaláciu pamätnej tabule na budovu ZŠ s MŠ pre
jeho otca
2. Žiados Ing. Jána Bobáka na odkúpenie pozemku pod po¾ovníckou chatkou - Studnièky

Schválilo:
pomer
hlasov:

1. Konanie Obecných zastupite¾stiev na rok 2009 v termínoch:
12.3., 14.5., 16.7., 17.9., 12.11., 10.12.

5:0:0

Doporuèilo:
1. Starostovi obce zabezpeèi na najbližšie OZ dòa 12.3.2009
- p. Ing. Jána Flašku vedúceho Hostinca na Hrbe
- p. Ing. Petra Slobodníka predsedu PPS
- p. Milana Kostúra salašníka Družstva chovate¾ov oviec
2. Preveri nájom pozemku na snímacej stanici „VEOLIA“ Stredoslovenskej vodárenskej
prevádzkovej spoloènosti, a.s. Banská Bystrica lokalita Pleše.

Jozef Jamrich
starosta obce
V Podkoniciach, 13.2.2008

VO¼BA PREZIDENTA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
21. marca 2009
7.00 - 22.00 hod.
zasadaèka Obecného úradu v Podkoniciach
PODKONICKÝ Spravodaj
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OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE ...
2) SPOLOK PODKONIÈAN
STAV FINANCIÍ K 31.12.2008
Príjmy 2% z dane v r. 2008

13.021,00 Sk

(432,22 €)

Výdavky r.2008:
- registraèný poplatok, správa spolku
- bankové poplatky
- ZŠ - príspevok na knihy
- Fara - príspevok na Mikuláša
- príspevok na detský tábor

2.552,50 Sk
1.748,00 Sk
2.920,50 Sk
2.000,00 Sk
3.800,00 Sk

(84,73 €)
(58,02 €)
(96,94 €)
(66,39 €)
(126,14 €)

Výdavky za rok 2008 spolu

13.021,00 Sk

(432,22 €)

V r. 2008 nám prišlo na úèet spolku 21 123 Sk. Tieto financie budú použité v roku 2009.
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.
Vopred ïakujeme.
Názov:
Adresa:
IÈO:
Právna forma:
Èíslo úètu:

Spolok Podkonièan
Podkonice 178, 976 41
37957601
Združenie
2621783174/1100
Tatra banka a.s.

2%

Spolok Podkonièan - Jediný spôsob
ako navráti vaše peniaze naspä k vám!

SPOLOCENSKÁ KRONIKA
NARODENÉ DETI

UZAVRELI
MANŽELSTVO

Daniel Luèeniè (è.d. 145)

Štefan Èeman a Lívia Vrlová - Podkonice 21.2.2009

GRATULUJEME K VÝROCIU
Prvý krát sa nám stalo, že tento mesiac naša kronika
nezaznamenala ani jedného jubilanta s "okrúhlym" výroèím.
Preto dnes špeciálne gratulujeme všetkým oslávencom, ktorí
tento mesiac oslavujú sviatok.

OPUSTILI
NÁS
ZOMRELÍ
SPOLUOBCANIA
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Jozef Oršula (36 rokov)
PODKONICKÝ Spravodaj

VAŠE PRÍSPEVKY
.
DEÒ UÈITE¼OV
"Komuko¾vek môžeš pomôc, pomôž rád. Veï dávno sa hovorí, že slúži a pomáha sú
vlastnosti vznešených ¾udí.."
J.A.Komenský
28. marec sa pokladá za sviatok všetkých pedagogických pracovníkov. Je spätý s menom
uèite¾a národov - Jana Amosa Komenského, ktorý sa v tento deò narodil. Tento ve¾ký pedagóg sa
svojou pedagogickou èinnosou i náh¾admi zaradil medzi významné osobnosti v dejinách
myslenia. Bol jedným z prvých bojovníkov za poskytnutie vzdelania ¾uïom bez rozdielu pohlavia,
rasy a sociálneho postavenia. Prebojúval potrebu všeobecnej školskej dochádzky a vyuèovania v
materinskom jazyku. Presadzoval ideu názorného vyuèovania, žiadal psychologickejší prístup k
vyuèovaniu i k samému žiakovi. Prácu uèite¾a si však mladí vedia oceni, až keï dospejú a
skutoène ohodnotia vzah, ktorý k nim uèitelia mali. Spomenú si na pohladenie pani uèite¾ky v
materskej škole, ktorá suplovala ich mamu. Spomenú si na pani uèite¾ku, ktorá ich trpezlivo uèila
èíta a písa a otvorila im tak cestu k poznávaniu. Spomenú si na pedagógov, ktorí na nich boli prísni
a pomohli im vniknú do tajov matematiky, poznania prírodných zákonov, nádhery literatúry a
nauèili ich aj spieva a športova. Uznávajú, že pripravili svojim uèite¾om radostné, ale i ažké
chvíle, že ich práca nekonèí zvonením a že aj ich uèitelia majú vlastné rodiny, vlastné deti, o ktoré sa
treba taktiež stara.
Práve v tento deò sa aj mnohí uèitelia zamýš¾ajú nad svojím povolaním, ktoré sa stalo ich
poslaním - da zo seba èo najviac. Aj keï uèite¾ nemôže nahradi žiakom rodinu, svojim prístupom
sa snaží smerova a vies každého z nich. Žijeme v dobe, kedy si každý myslí, že demokracia
umožòuje robi všetkým všetko a o to ažšia je práve úloha uèite¾a. No napriek všetkým snahám
pedagógov, základy správania, slušnosti a mravnosti by mali mladí ¾udia získa doma od svojich
rodièov, vo svojej rodine.
Touto cestou posielame aj my pozdrav všetkým uèite¾om, súèasným, minulým i budúcim a hoci
tento sviatok už vymizol z kalendárov, v našich srdciach žije naïalej.
-vtUÈITE¼
UÈITE¼OM...
Uèite¾ky, uèitelia
uèia nás dobrého ve¾a.
A keï deti zlé sú,
poznámky v žiackych knižkách sú.
Slovina a matika
skoro ako vlastika.
A keï nieèo pokazíme, hovoríme:
"Veï to opravíme."
/ Lenka Booczová,
Terezka Halajová,
Šimon Štibraný /

Uèite¾ je èlovek dobrý,
cibrí žiakom tie ich mozgy.
Namáha ich od rána,
no stojí za to tá snaha.
Uèite¾ je èlovek milý,
ku žiakom vždy trpezlivý.
Dvojka, trojka nevadí, Uèitelia, múdri ¾udia,
to sa ¾ahko opraví.
každý uèí svoj predmet.
Najradšej mám dejepis,
lepší pre mòa niet.
My sme im ako vnuci,
chcú aby z nás boli ¾udia súci.
Za to všetko ïakujeme,
k vášmu sviatku vinšujeme.
/ Martin Hošala /

PODKONICKÝ Spravodaj
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA
ÈO NOVÉHO U NÁS V ŠKOLE?
Gymnastické lopty
Ráno zaèíname rozcvièkou nielen tancom, ale aj pomocou lôpt. Premasírujeme si chrbticu a
na bruchu aj vnútorné orgány.
Keï na hodinách nepíšeme, napr. na hodinách èítania, anglického jazyka sa uèíme tak, že
namiesto stolièiek sedíme na gymnastických loptách, ktoré
- napomáhajú spevni všetky svaly, zlepši rovnováhu a koordináciu
- spevòujú kosti - kåby, chrbát, nohy, ruky a ramená
Gymnastické lopty používame aj na hodinách telesnej výchovy (foto 2)

2.

1.

3.

DVD
Uèivo o ¾udskom tele sa majú deti možnos nauèi netradiènou formou prostredníctvom súboru
DVD „Bol raz jeden život“ a „Bol raz jeden èlovek“.
Rybolov v telocvièni
V nede¾u v popoludòajších hodinách sa máte možnos zapoji do rybolovu pod vedením p.
Osadského - jar sa blíži.
Snowboard
Priestory školy využívajú pre nedostatok snehu na Plešiach aj mladí snowborïáci OZ COB.
Postavili si pod kolotoèom malý snowbordový park (foto 1)
Gymnastický koberec a doskoèisko
Hodiny telesnej výchovy, skákanie na trampolíne a iné športové èinnosti nám u¾ahèí doskoèisko
na skok vysoký a nový gymnastický pás.
Karneval
V piatok 13. februára sme sa aspoò na chví¾u mohli cíti ako v rozprávke medzi Popoluškou,
starou ježibabou, zajaèikom, myšiakom, krokodílom, Snehulienkou, vlkom, neznámym tvorom,
èarodejnicou, orientálnou taneènicou a modernou princeznou.
Opýtali sme sa žiakov, èo sa im páèilo / nepáèilo na karnevale a preèo?
Terezka H.: Páèila sa mi výzdoba, šaty, ktoré som mala na sebe, hra s balónmi a obèerstvenie.
Monika S.: Bola som lesná víla. Páèil sa mi stolièkový tanec. Prišla za mnou aj starká.
Šimon Š.: Bol rytier. Páèila sa mi cukríková hra. Dobre som si zatancoval a obèerstvil sa.
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PODUJATIA
Ing. Štefánia Gazdová CK TAR TOUR 90068 Plavecký Štvrtok 330
Vás pozýva na

Pútnický zájazd do Paríža a Lúrd
TERMÍN: 28.08.2009 - 05.09.2009
PROGRAM:
1.deò: Odchod z Podkoníc o 08.00 hod.
2.deò: Skoro ráno príchod do Paríža, Ile do France (najstaršia èas Paríža) katedrála Notre
Dame, Toulerillské záhrady, zámok Louvres, v rámci vo¾ného programu návšteva múzea - galérie v
Louvres, Víazný oblúk, kultúrne centrum Pompidou, odchod na ubytovanie v podveèer, noc¾ah.
3.deò: Ráno odchod do Versailles - návšteva krá¾ovského zámku a záhrad, ktorý je znakom
zašlej slávy francúzskych krá¾ov, poobede pokraèuje prehliadka centra: Invalidovòa (pochovaný je
tu Napoleón Bonaparte), Martovo Pole - Eiffelová veža, vo¾ný program, odchod z Paríža na
ubytovanie veèer, noc¾ah.
4.deò: Ráno cesta pokraèuje do Nevers, krátka zastávka v kláštore sv. Girlanda, tu žila a
zomrela Bernadeta Soubirusová, v kláštornej kaplnke je vystavené v sklenenej truhle jej telo, noèný
prejazd do Lúrd.
5.deò: Skoro ráno príchod do Lúrd, sv.omša, prehliadka celého pútnického areálu, ubytovanie,
možnos úèasti na veèernom svieèkovom sprievode, noc¾ah.
6.deò: Celodenný náboženský program v Lurdoch, návšteva lurdských bazénov, krížová cesta,
Eucharistický sprievod, veèerný svieèkový sprievod, noc¾ah.
7.deò: Ráno svätá omša, odchod z Lúrd doobeda, zastávka pri mori kúpanie, veèer príchod na
ubytovanie, noc¾ah.
8.deò: Celodenný pobyt pri mori na Azúrovom pobreží.
9.deò: Príchod na Slovensko cca o 16.00 hod.
Cena zájazdu: 305,38 € (9 200,-Sk)
(doprava, 5x ubytovanie, 2x raòajky, 2x veèera, sprievodca, kòaz, DHP)
Povinné platby:
Komplexné poistenie: 11,95 € (360,-Sk)
Zahàòa: hospitalizáciu v zahranièí, lieèebné náklady, stratu batožiny, storno poplatok v
prípade nemožnosti úèasti na zájazde.
Nepovinné príplatky:
Príplatok za dvojposte¾ovú izbu v 2x v Paríži a 1x Južnom Francúzsku spolu na 1 osobu 26,56 €
(800,-Sk).
Príplatok za jednoposte¾ovú izbu na celý pobyt: 92,94 € (2800,- Sk).
Uzávierka prihlášok: 31.03.2009
Zloženie finanènej zálohy: 150,00 €
Záujemcovia sa môžu prihlási u:
Eleny Bittnerovej, Podkonice 230
Tel:. 048 41 968 88, 0905 248 823
Libuši Flaškovej, Podkonice 245
Tel:. 048 41 968 09, 0905 520 559
e-mail: suvenir@mail.t-com.sk
PODKONICKÝ Spravodaj
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KULTÚRA
POSLUŠNOS A PÔST
Keï sa postíme, nemáme by strápení!
Po posledných tónoch fašiangových melódií a hudby sa zaèína pôstne obdobie. Pôst mal v
živote starozákonného ¾udu ve¾ký zmysel. Najprirodzenejšie sa prejavoval vtedy, keï èloveka
akosi spontánne prešla "chu do jedla". Pôst bol aj vyznaním ¾útosti nad hriechmi. A napokon pôst
predstavoval vyprázdnenie, v ktorom mal prehovori Boh. Preto sa Mojžiš postil 40 dní, ako mal
hovori s Bohom. To isté zopakoval Ježiš. Netreba sa preto divi, že Ježiš viedol svojich žiakov k
pôstu.
Keï sa chceš posti, musíš ma pozitívny motív. Musíš vedie, preèo a pre koho to robíš.
Alebo tvojím motívom môže by aj to, že to prikazuje cirkev. Výsledok je potom taký, že z toho
niè nemáš. Len si urobil to, èo od teba chcel niekto iný, alebo si urobil to, èo robí aj tvoja mama,
dedko aj brat. Ale keï sa postíš preto, že to chcel od teba Pán, ktorý a miluje, keï sa postíš z lásky
a poslušnosti, vtedy to prináša ovocie!
Nedajme sa oklama médiami. Manipulujú nás: "naozaj je karneval taký krásny a pôst taký
strašný?" Ak je pôst pre mòa len "farárskym zákazom" nejes, netancova, nepoèúva hluènú
hudbu, ... potom je lepšie si to nevšíma. Pôst je však o nieèom inom. Pôst je dostatok krásneho
ticha. Je to ticho pokojné, chcené, prežívané v tvorivom prostredí rodiny a priate¾ov.
Pôst je práca svedomia, ktoré konzultuje naše postoje s Najvyššou autoritou - s Pánom Bohom.
Povedali o pôste:
SV. ATANÁZ: „Pozri, èo pôsobí pôst! Uzdravuje choroby, zaháòa zlých duchov, odháòa
zvrátené myšlienky, mysli dodáva väèšiu jasnos, oèisuje srdce, posväcuje telo a napokon vedie
èloveka pred Boží trón... Pôst je ve¾kou silou a vedie k ve¾kým úspechom.“
SV. PETER CHRYZOLÓG: „Pôst je pokoj tela.“
SV. JÁN KLIMAK: „Pôst stavia hrádze prúdu reèi, utišuje nepokoj, chráni poslušnos,
upokojuje spánok, uzdravuje telo a dušu napåòa pokojom.“
ANSELM GRÜN: „Pôst mi odkrýva, kto som. Ukazuje mi moje ohrozenia a naznaèuje, kde
zaèa s bojom. Na púšti nás Boh skúša, aby vyšlo najavo zmýš¾anie našich sàdc.“
-jkGAZDOVSKÁ ZABÍJAÈKA OÈAMI FOTOOBJEKTÍVOV

FOTO: Ing. Igor Slobodník,
Dušan Koctúr "Podkonièan"
a Jozef Šípka
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viac fotografií najdete na:
www.podkonice.sk
www.podkonican.dphoto.com
PODKONICKÝ Spravodaj

ŠPORT
STOLNÝ TENIS - IV. liga (BB+Brezno)
V sezóne 2008/09 zastupuje našu obec vo IV. lige stolnotenisovej súaže klub STO Podkonice.
Podkonické farby reprezentujú hneï 2 družstvá a o tom, že sa im darí, svedèí aj nasledujúci poh¾ad
do výsledkov a súpisiek jednotlivých tímov.
STO Podkonice "A" - Skupina A

STO Podkonice "B" - Skupina B

Súpiska:

Súpiska:

1. Žaloudek Tomáš (76)
2. Lacika Dušan (53)
3. Barla Miroslav (63)
4. Budaj Peter (67)
5. Patráš Milan st. (70)
6. Salihoviè Nedelka (57)
7. Kukuèka Michal (76)
8. Patráš Roman (76)

1. Patráš Milan st. (70)
2. Salihoviè Nedelka (57)
3. Kukuèka Michal (76)
4. Patráš Roman (76)
5. Žaloudek Tomáš ml. (96)
6. Patráš Milan ml. (95)
7. Salihoviè Bojan (95)
Úspešnos po 17.kole:

Úspešnos po 17.kole:
poradie + meno
1. Michal Fodor
2. Tomáš Žaloudek
3. Milan Chrien
....
27. Dušan Lacika
28. Miroslav Barla
30. Peter Budaj

klub
úspešnos
Podbrezová
94,2 %
Podkonice A 88,7%
RIALL B
88,5%
Podkonice A
Podkonice A
Podkonice A

53,4%
52,7%
42,4%

Tabu¾ka po 17.kole:
1. Podbrezová
2. RIALL B
3. Lokomotíva B
4. Podkonice A
5. Medzibrod A
6. Predajná A
7. MAGENTA
8. Braväcovo

45 bodov
45 bodov
45 bodov
37 bodov
36 bodov
35 bodov
33 bodov
31 bodov

poradie + meno
1. Juraj Padúch
2. Dávid Bugár
3. Ján Fábry
....
8. Milan Patráš st.

klub
úspešnos
Medzibrod B 70,5 %
COBRA
64,1%
Selce
57,1%
Podkonice B 45,0%

Tabu¾ka po 17.kole:
1. Medzibrod B
2. COBRA
3. Selce
4. Rieèka
5. Predajná B
6. Malachov A
7. Malachov B
8. Podkonice B

29 bodov
28 bodov
26 bodov
24 bodov
23 bodov
18 bodov
2 body
2 body *

* pozn. - Podkonice B odohrali v súaži
zatia¾ len 2 zápasy.

Podkonice B sa skladajú hlavne zo žiakov Základných škôl, ktorých
pravidelne zaraïujeme do zápasov dospelých mužstiev a to hlavne, aby sme
si vytvorili vlastnú základòu hráèov. Jedná sa menovite o hráèov: Milan Patráš
ml, Tomáš Žaloudek ml. a Bojan Salihoviè.
Týmto by sme chceli apelova aj na ostatných žiakov našej obce, aby sme
mohli rozšíri naše rady a postupne vytvori kompletné žiacke družstvo.
Tréningy sú každú stredu o 18:00, alebo v sobotu o 17:30 ak sa nehrá zápas.
Bližšie informácie dostanete u pána Miroslava Barlu.
Milan Patráš
PODKONICKÝ Spravodaj
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COB - LAST SESSION
V sobotu 28.2.2009 to na námku v Podkoniciach vrelo a slovo snowboarding sa skloòoval vo
všemožných tvaroch. Veï aby nie, šak lokáli z miestneho snb klubu s názvom Children of Board
opä usporadúvali druhý roèník LAST SESSION. Tentoraz však s dvoma podstatnými rozdielmi.
Tým prvým bol fakt, že to bola NIGHT SESSION a druhým to, že park sa premiestnil z podkonických
Plieš na lahšie dostupné podkonické námestie.
Už dva dni pred akciou sa chalanom podarilo v spolupráci s firmou B+B a Zber Surovín, dovies
na námestie „uspokojivých“ 170 kubíkov snehu, ktoré sa stali základom pre vybudovanie parku.
PARK dlhý približne 60m bol rozdelený na dve lajny. Prvá bola zložená z funboxu a rainbow, druhú
tvorila 12m dlhá lomená bedòa (v ten deò uložená do tvaru A). Záver oboch lájn tvoril wallride
zložený zo sudov. Neskôr chalani umiestnili do parku aj rail a session mohla zaèa.
Oficiálny štart contestu bol urèený na 16:00 a do tohto termínu sa prihlásilo do 20 riderov, z toho
2 babenky.... podpori akciu prišli bystrický Peto „Kuko“ Pap, s vykåbeným ramenom, Minèi Makuša
a tiež aj skorodonovalský Janko Tatarka. Už od zaèiatku slnko pekne „pripekalo“ na sneh, ktorý bol
príliš pomalý. A tak riders dávali funbox a rainbow. Miestami sa vyskytol aj pokus na lomenej mega
bedni, ale väèšinou sa konèil ešte v prvej polovici prekážky. Prvý rider, ktorému sa podarilo prejs
celú 12m prekážku bol Buci Schiller z LC...
So zapadajúcim slnkom tra mrzla a obèas mrzli aj tváre divákov, pretože všetci riders si to
zaèali ešte viac užíva a zaèali drti husté 3-ky na všetkých prekážkach. Najhustejšie v ten veèer si
to dávali traja chalani - minuloroèný víaz Pajdo, Samo Hudec a Miro Haško. Každému bolo jasné,
že práve medzi týmito 3chalanmi sa rozhodne aj o tom, ktorý z nich pôjde s COB-éèkármi v lete na
Dachstein. V príjemnej atmosfére, na osvetlenej a dobre pripravenej trati, s poho hudbou sa jazdila
dobrá session, ktorá vyvrcholila okolo 20 hodiny a tu sú výsledky:
1. Miro Haško (18, Dobrá Niva) - HERO OF LAST SESSION
2. Samo Hudec (20,BB)
3. Palo „Pajdo“ Rosenberger (21, ¼ubietová)
4. Adrián „A.D.“ Fedeš (15,BB, The Chill)
5. Igor „Igis“ Èajko (15,BB,The Chill)
6. Roman „Buci“ Schiller (17,Luèenec)
7. Martin „Ferdy“ Ferianc (16,Zvolen)
8. Marek „Salo“ Saal (17,BB, The Chill)
1. Katarína Kováèová (16, ¼ubietová)
2. Veve Žilová (25,BB)
Foto: Dušan Koctúr

BEST YOUNG GUNS - Tomáš Koctúr (10, Podkonice)

PODPORTE NÁS!
Naše kontaktné údaje pre vyplnenie vyhlásenia:
Názov: DETI DOSKY - NEZÁVISLÍ SNOWBOARDISTI
Adresa: Podkonice 174, 976 41
IÈO: 42002842
Právna forma: Obèianske združenie
Èíslo úètu: 1214063001/5600 Dexia banka Slovensko a.s.
viac info na www.instyleofboard.sk
-cob-
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FARSKÉ OZNAMY
16. 3. 2009 - 22. 3. 2009
18.00 - féria

9. 3. 2009 - 15. 3. 2009
18.00 - Sv. Františky Rímskej
9.3.

+ Želmíra Poliaková

16.3.

18.00 - Sv. Patrika, biskupa

18.00 - féria
10.3.

+ František, Helena a ich rodièia

17.3.

+ rod. Irena a Július Gajdoš

18.3.

+ Jozef, Adela a syn Milan

19.3.

18.00 - féria
13.3.

+ Emília Balková a zos. z rodiny

15.3.

+ rodièia Viliam a Anna Oèenáš
3. nede¾a v pôstnom období
9.00
Za farnos

20.3.

+ rod. Anna a Martin Ivaniè

21.3.

22.3.

+ Františka a rod. Júlia a Pavol

30.3.

Na úmysel

31.3.

+ Otília a Anton

1.4.

+ Matúš a zosn. z rodiny

2.4.

28.3.

29.3.

5. nede¾a v pôstnom období
9.00
Za farnos

+ Jozef Oršula

+ Ondrej a ¼udmila Gonšenica
18.00 - féria

3.4.

18.00 - féria
+ Ivan Kostúr

+ František a brat Jozef Patráš

18.00 - Sv. Františka z Paoly

18.00 - féria
27.3.

+ Mária, Ján a st. rodièia

8.00 - féria

18.00 - féria
26.3.

4. nede¾a v pôstnom období
9.00
Za farnos

18.00 - féria

18.00 - ZVESTOVANIE PÁNA
25.3.

+ Stanislav Turèan

30. 3. 2009 - 5. 4. 2009
18.00 - féria

18.00 - féria
24.3.

+ Jozef Oèenáš
18.00 - féria

23. 3. 2009 - 29. 3. 2009
18.00 - Sv. Turibia de Mongrovejo
23.3.

+ Jozef, Anna, Jozef a František
18.00 - féria

18.00 - féria
14.3.

+ Jozef, Kristína a ich deti
18.00 - Sv. Jozefa, ženícha P. Márie

18.00 - féria
12.3.

+ Anton Vráb
8.00 - Sv. Cyrila Jeruzalemského

8.00 - féria
11.3.

+ Jozef a Zlatica Beòová

+ rod. Valentín a Helena
18.00 - Sv. Izidora, biskupa

4.4.

5.4.

+ Margita a Jozef Turèan
KVETNÁ NEDE¼A
9.00
Za farnos

ZMENA FARSKÝCH OZNAMOV VYHRADENÁ !

PODKONICKÝ Spravodaj

Mgr..Pavel Glejdura
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