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MILÍ SPOLUOBÈANIA,
v sobotu 15. novembra sa uskutoènia vo¾by do orgánov samosprávy obcí. Volíme v nich
starostu obce a poslancov obecného zastupite¾stva. Pozývam všetkých k volebným urnám, aby
rozhodli, kto bude našu obec spravova, zastupova a rozhodova o nej. Volebná miestnos, ktorou
je ako zvyèajne zasadaèka obecného úradu, sa otvára o 7,00 hod. ráno a zatvára sa už o 20,00
hod., èo je zmenou oproti ostatným vo¾bám.
Koncom októbra sme mali v kresanskom dome malé posedenie s našimi seniormi, pre ktorých
si pripravili milý program naši juniori školáci a škôlkari. Spolu sme si veru aj zanôtili. Bolo pre mòa
ve¾mi povzbudivé poèúva spomienky našich jubilantov na doby minulé a sledova ich záujem o
veci súèasné.
V týchto dòoch sa mnohí stretávame na našich cintorínoch. Je to dôkazom toho, že sme
nezabudli na tých, ktorí tu boli pred nami, ktorým vïaèíme za naše životy, za mnohé, èo po nich
zostalo. Nech je našou vïakou za nich zapálená svieèka, modlitba a tichá spomienka.
Iste ste si všimli, že v cintoríne sa nám podarilo spíli stromy, ktoré ohrozovali elektrické vedenie
a množstvo hrobov. Pri ich likvidácii okrem zamestnancov obce bola ve¾mi nápomocná aj partia
našich hasièov. Drevo pokálali, porezali na klátikya odviezli. Zadarmo obetovali svoj èas, námahu,
prácu. Chalani, patrí vám ve¾ká vïaka. Ukázali ste, že keï si naši predkovia vyberali patróna pre
našu dedinu, chceli, aby nám bol vzorom, ktorý budeme nasledova. Chceli, aby každý z nás bol sv.
Martinom pre svojich blížnych.
Všetkým vám prajem, aby ste mali otvorené oèi, ktoré vidia potreby iných, ochotné ruky
pripravené deli svoj pláš a ve¾ké srdce, do ktorého sa zmestí ve¾a žobrákov potrebujúcich
polovicu pláša.

Ing. Michal Kukuèka,
starosta obce

spravodaj@podkonice.sk
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OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE
UZNESENIE ÈÍSLO 50 Z 30. ZASADNUTIA OZ V PODKONICIACH,
KONANÉHO DÒA 30. OKTÓBRA 2014
OBECNÉ ZASTUPITE¼STVO:

VZALO NA VEDOMIE:

1. kontrolu predchádzajúceho uznesenia
2. èerpanie rozpoètu za III. štvrrok 2014
3. návrh rozpoètu obce na r. 2015 a pripravovaných VZN obce
pomer
hlasov:

SCHVÁLILO:

1. odpredaj pozemku pod bytovkou è. 342 v sume 3.256,33 €
2. odmeny nepedagogickým a pedagogickým zamestnancom ZŠ s MŠ
3. finanèný príspevok pre Mateja Krétika na zabezpeèenie technickej zdravotnej
pomôcky
4. všeobecne-záväzné nariadenie obce è. 1/2014 o miestnych daniach
a poplatkoch
5. všeobecne-záväzné nariadenie obce è.2/2014 o výške dotácie na žiaka v ZŠ a MŠ
6. všeobecne-záväzné nariadenie obce è.3/2014 o zápise detí do prvého roèníka ZŠ
7. inventarizaèné komisie pre inventarizáciu obecného majetku

7:0:0
7:0:0
7:0:0
7:0:0
7:0:0
7:0:0
7:0:0

DOPORUÈILO:
1. starostovi obce stiahnu odvolanie z Najvyššieho súdu SR po podpísaní zmluvy
s vlastníkmi bytov v bytovke è. 342 na odpredaj pozemku
2. starostovi obce preveri stávkový terminál v obci

V Podkoniciach, 3. novembra 2014

Ing. Michal Kukuèka,
starosta obce
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FARSKÉ OKIENKO
ROBÍM, ÈO MÔŽEM
Medzi povzdychom „robím, èo môžem“ a „urobil som všetko, èo bolo treba“, je urèitý rozdiel.
Tým prvým si èlovek nenárokuje vlastnú dokonalos, ale úprimne vyznáva svoju snahu a dobrú
vô¾u, ohranièenú samozrejme vonkajšími okolnosami a vlastnými limitmi. Na mnohé veci bežne
èlovek ani nemá alebo nestaèí...
„Robím, èo môžem“ je však pekným mottom každého ctite¾a sv. Martina z Tours, ktorý už po
stároèia bdie aj nad Podkonicami. Statoèný vojak a neskôr skromný kòaz, ktorého si ¾udia aj proti
jeho vôli vybrali za biskupa, dobre vedel, že pánom ¾udského osudu je jedine Boh, no nepopieral ani
to, že k Božiemu dielu treba priloži aj ¾udskú ruku.
Z jeho životopisu od Sulpicia Severa je známa udalos, ktorá sa stala v meste Trevír, kde sa
Martin zdržoval na prelome rokov 385 a 386. Otec ažko chorej ochrnutej dcéry, ktorej choroba
postupovala a už aj dýchanie jej spôsobovalo znaèné ažkosti, vyh¾adal biskupa Martina.
Sprevádzala ho totiž poves, že v jeho prítomnosti sa uzdravili viacerí chorí. Našiel ho v kostole
uprostred veriacich. Šiel priamo za ním, k¾akol si pred ním a prosil ho, aby šiel do jeho domu,
požehnal jeho dcéru, že tá sa iste uzdraví.
Martin bol prekvapený, nesúhlasil a vravel, že on nemá silu robi zázraky, že otec sa istotne
mýli. Povedal: „Nie som hodný, aby Boh cezo mòa prejavil svoju moc“. Otec sa nenechal odradi a
plakal pred celým zhromaždením. Martin videl, že bude lepšie, ak pôjde navštívi ažko choré
dievèa. Keï vstúpil do ich domu, pok¾akol si a s vnútorným sústredením sa modlil. Potom požiadal,
aby mu priniesli trocha oleja. Olej požehnal, pomazal ním dievèa a dal jej aj trochu požehnaného
oleja vypi. Sulpicius Severus píše, že o nieko¾ko chví¾ sa dievèau u¾avilo, zaèala hýba rukami a
nohami, následne sa postavila a chodila.
Akým vzácnym èlovekom je ten náš patrón! Bol hlboko presvedèený, že len v Božej moci je
možnos zmeni priebeh fatálnej choroby a osud èloveka. Nepokladal sa za divotvorcu.
Rozhodnutie ponechával vždy Bohu. Šiel však a robil to, èo v tej chvíli mohol, na èo mal príležitos,
èas a ¾udské schopnosti. Zašiel s utrápeným otcom do jeho domu, navštívil ažko choré dievèa,
prejavil spoluúèas trpiacemu dieau i rodine, modlil sa, vzal olej, požehnal a použil ho.
„Robím, èo môžem“ je teda oprávneným mottom každého svätomartinského farníka.
Jozef Kuneš, váš kòaz
Foto: Jaroslav
Kostúr
SPOLOCENSKÁ

UZAVRELI
MANŽELSTVO

KRONIKA

Dana Oèenášová & Michael Benko - 29.8.2014 - Perchtolsdorf,
(Rakúska republika)

50. rokov
Anna Budajová (è.d. 252)
Miroslav Budaj (è.d. 238)
Marta Micháleková (è.d. 287)

60. rokov
Katarína Pešoutová (è.d. 197)
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Stanislav Patráš (è.d. 86)

65. rokov
Mária Flašková (è.d. 306)
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80. rokov

Foto: Ing. Jaroslav Kostúr
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PODUJATIA
AKO SME POSTAVILI KRÍŽ NA PLEŠIACH
Uplynulo 23 rokov od chvíle, kedy kríž postavili kapucúni. Kríž,
ktorý víta každého èlovieèika prichádzajúceho od Slovenskej ¼upèe,
ochraòuje nás, Podkonièanov. Drží ochrannú ruku nad našou krásnou
dedinou pod horami.
V auguste tohoto roku mi ¼ubo Turèan poslal správu a fotografie,
že našiel pôvodný kríž už zhnitý. Postavil ho teda na svoje miesto.
Vybral som sa na Pleše spolu s Martinom Burianom. Kríž sme našli
zvalený. Mal prehnitú spodnú èas. Poveternostné podmienky urobili
svoje za 23 rokov. Rozhodli sme sa, že kríž opravíme. Kríž sme zniesli
dole na parkovisko. Vykopali sme aj pôvodný podstavec a zniesli tiež
dole na parkovisko. Bola to taká malá krížová cesta pre nás.

Pôvodný kríž (1991)

Rozhodli sme sa, že kríž bude väèší a stabilnejší. Pomerali sme Misijný kríž, ktorý máme pred
našim kostolom. Podstavec a hrúbku sme presne skopírovali. Kúpil som drevo na píle. Hranol
doviezol Peo Ulbrik. Martin Burian doniesol farbu. Peo Vráb - môj strýc - za dva dni urobil kríž.
Materiál na kovový podstavec doniesol Miloš Kostúr. Martin Lupták pozváral a natrel podstavec.
Podstavec na Pleše vyniesli a zabetónovali chlapci: Miloš Kostúr, Juraj Kostúr, Martin Burian,
Marek Randa a Tomáš Styk.Kríž sme spolu o dva dni osadili.
S pánom farárom Jožkom Kunešom a Jarom Kostúrom sme sa dohodli, že kríž slávnostne
posvätíme. Pán farár zavolal kapucínov - Stanislava Kuèáka a Juraja Slugeòa. V misijnú nede¾u
19. októbra 2014 sme sa slávnostne modliac ruženec presunuli z parkoviska na Plešiach hore ku
krížu. Tam ho kapucíni spolu s naším duchovným otcom slávnostne posvätili.
Bolo nás spolu 50 ¾udí. Poèúvali sme príbeh, preèo kapucíni postavili pôvodný kríž ešte na
jeseò 1991. “Chodili sa tam modlieva a to miesto chceli urobi slávnostnejšie. Tak, aby nás chránil
Pán Boh zhora”. Postavili na tomto mieste kríž, ktorý som ako diea považoval za súèas môjho
rodiska.
Kríž znovu stojí. Vïaka vám všetkým sme mohli urobi spoloène malú vec. Hreje ma to pri srdci,
ako spoloène môžeme dokáza èoko¾vek. Ak chceme.
Ing. Michal Vráb

Posvätenie nového kríža (19.10.2014)
PODKONICKÝ
ODKONICKÝSpravodaj
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FARSKÉ OKIENKO
GITAROVÝ KONCERT
Farnos Podkonice vás pri príležitosti hodovej slávnosti sv. Martina srdeène pozýva na
GITAROVÝ KONCERT Miloša Slobodníka, ktorý sa uskutoèní dòa 9. novembra 2014 (nede¾a) o
15.00 hod. v našom Farskom kostole sv. Martina v Podkoniciach.
Miloš Slobodník sa narodil v roku 1971 v Banskej Bystrici. Hru na gitare študoval na
Konzervatóriu v Žiline a VŠMU v Bratislave. Venuje sa sólistickej a komornej hre. Ako sólista
vystúpil na Medzinárodnom festivale Josepha Kaspara Mertza v Bratislave, na medzinárodnom
festivale Cithara aediculae v Nitre a na medzinárodných festivaloch v Budimíri a v Mikulove.
Koncertoval v Maïarsku, Rakúsku, Taliansku. So súborom Bratislavské gitarové kvarteto sa popri
domácom úèinkovaní (napr. na festivale Bratislavské hudobné slávnosti) predstavil aj v Èeskej
republike, Grécku, Juhoslávii, Maïarsku, Nemecku, Rakúsku, Severnom Írsku a Taliansku. Ako
sólista i komorný hráè realizoval viacero nahrávok pre rozhlas a televíziu.
„Miloš Slobodník je všestranne zameraný gitarista. V jeho hre dominuje vysoký stupeò
prirodzenej muzikality, umocnenej vycibrenou tónovou kultúrou, zmysel pre rytmus a bezpeèná
technická výbava.“ (Slovník slovenského koncertného umenia II., Hudobné centrum, Bratislava
2004, s. 141-142.)
Všetci ste srdeène pozvaní vypoèu si tohto skvelého hudobníka už túto nede¾u o 15.00 hod.
Ing. Jaroslav Kostúr
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RODINA
POH¼ADY DO DNEŠNEJ RODINY - 2 (pod¾a Jamesa B. Stensona)
Dve kategórie rodín
Pozrime sa na problém z tejto stránky: zdá sa, že normálne (ešte nerozpadnuté) rodiny možno
rozdeli do dvoch kategórií. Jednu by sme mohli nazva egocentrickou konzumnou rodinou; v druhej
kategórii budú rodiny, pre ktoré je utváranie charakteru svojich detí životným poslaním i dobrodružstvom
v pozitívnom zmysle slova.
V egoistickej rodine si rodièia vedome nekladú za cie¾ alebo aspoò nie za prvotný, utvára charakter
svojich detí. Rodinný život považujú za piknik, za pasívny zážitok, ktorý im má prinies potešenie. Ich
deti preto neskôr èelia rôznym osobným problémom.
V rodine, ktorá považuje výchovu za svoju náplò, sa rodièia cie¾avedome rozhodujú, že budú
formova charakter svojich detí a pracujú na tom dlhé roky. Dôsledkom ich postoja sa ich rodinný život
stáva dobrodružstvom a ich deom sa väèšinou darí neskôr celkom dobre. A preèo je to tak?
Egoistická rodina
Zaostrime si poh¾ad na egoistickú rodinu. Líši sa od rodiny, pre ktorú je výchova detí jasne cieleným
dobrodružstvom, v ktorej sa rodièia i deti riadia morálnym kompasom a charakter je pod¾a ich názoru
ve¾mi dôležitý pre život.
Konzumní rodièia sú egoistickí a ¾ahostajní, nestarajú sa o posilòovanie charakteru (èiže èností) ani
svojho ani svojich detí. Snažia sa o to, aby bol ich rodinný život pokraèujúcou sériou príjemných
kratochví¾. Život rodièov a detí sa toèí okolo pôžitkov, zábavy a „srandy“, a to vïaka zdanlivo nekoneènej
šnúre športových udalostí, ve¾kého množstva jedla a nápojov, televíznych programov, poèítaèových
hier, filmov, hudby, veèierkov a nakupovania.
Zdá sa, že nuda je pre konzumnú rodinu nepriate¾om, ktorému sa snaží za každú cenu vyhnú. Preto
sú deti v týchto rodinách neustále zaneprázdnené, stále sa musia bavi a by zabávané. Pravidlá v
domácnosti stanovené rodièmi, pokia¾ vôbec existujú, majú za cie¾ hlavne obmedzi škody: zníži hádky
a zmätok na minimum, ochráni deti pred tým, aby sa nedostali do problémov a aby neznièili byt.
Výchova spotrebite¾ov
V dôsledku toho sú deti v konzumných rodinách poèas celého detstva vychovávané ako
spotrebitelia a nie ako ¾udia, ktorí by mali nieèo vytvára. Denne žijú ako sebeckí pôžitkári a nakupujúci
zákazníci.
Niet sa èo divi, že mladí ¾udia z takýchto rodín vnímajú život poväèšine ako hru a domnievajú sa, že
majú celoživotný nárok na šastie a zábavu. Práca v dospelosti je pod¾a ich nejasného pochopu
vnímaná ako prostriedok na získavanie „vreckového“ - pracujeme, aby sme utrácali, vyrábame, aby
sme konzumovali. Kto im môže zazlieva takúto životnú perspektívu? Veï práve toto zakúšali vo svojej
rodine a ako vieme, deti si vytvárajú charakter predovšetkým na základe osobného príkladu a
opakovanej skúsenosti.
Skôr alebo neskôr sa však z každého pikniku stane nuda a ¾udia sa poberajú za lákavejšou
kratochví¾ou.
To isté sa deje v konzumnej rodine, ktorá pripomína piknik. Už na prvom stupni základnej školy je
desivý poèet egoistických detí, ktoré sú obyèajnou detskou zábavou už znudené, a preto sa na druhom
stupni základnej školy dychtivo obracajú k novým druhom mimoriadne príjemných a nových pocitov: k
alkoholu, drogám, k zbieraniu príležitostných sexuálnych zážitkov, k stále násilnejšej rockovej kultúre,
vandalizmu, adrenalínovej jazde autom... Deti vychovávané k tomu, aby videli život ako hru, budú
považova automobil za hraèku, a preto je dos pravdepodobné, že niekoho zabijú alebo zmrzaèia.
Pretože ich život sa sústreïuje na veci, budú ove¾a viac dáva prednos veciam pred ¾uïmi a s ¾uïmi
budú zaobchádza ako s vecami, nástrojmi èi hraèkami, ktoré môžu použi alebo sa s nimi pobavi. S
tým súvisí aj to, že vidia sex ako hraèku, príma formu relaxu, a tak sa oddávajú promiskuite a
nezáväzným „vzahom“. Dochádza k nechceným tehotenstvám, potratom a rozpadom manželstiev.
Bez preháòania možno poveda, že sa to stáva každý deò.

...pokraèovanie v budúcom èísle
PODKONICKÝ
ODKONICKÝSpravodaj

Jozef Kuneš
November 2014
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VAŠE PRÍSPEVKY
.
SPOMIENKA KU DÒU ZOSNULÝCH
S kyticou uvitou z našich spomienok a modlitieb prichádzame ku hrobom našich najbližších.
Na tisícoch hrobov sa zapa¾ujú sviece, kladú vence, ktoré sú vïakou rodièom, súrodencom za
spolupatriènos, za láskavé slová, ktoré sú oázou v púšti života. Pravda, ktorú nám vštepovali
rodièia nech, žiari svetlom, pretože klamstvo je zahalené tmou. Myšlienky blúdia v minulosti. Ko¾ko
vecí by sme zmenili. Už aj my starších máme máme pocit, že sme už ako podaté stromy.
Zamýš¾ame sa èi nám bude ma kto zapáli svieèku, keï si nás Pán povolá. A èo predložíme pred
Pána? Len dobré skutky?

Sv. omša na cintoríne (2.11.2014)
Prejdem popri hroboch, najmä na staršom cintoríne, kde už nežijú potomkovia. Pozriem na
meno, ak tam vôbec nejaké je. Z mnohých hrobov je už len kôpka zeme a nebodaj zvalený drevený
kríž. Na jednom hrobe pri chodníku ma zaujal nápis: „Smrou život nekonèí, ale smrou niekoho sa
život mení.“ Odišli ste do nenávratna a my už len modlitbou zmieròujeme svoj žia¾. Tá modlitba
vrúcne zabliká v podobe vïaènej chryzantémy. Urèitá nostalgia zostáva v nás cestou domov, slzy
dojatia, úprimný poh¾ad na priestor cintorína. A ešte povedzme posledné v tento deò: „Odpoèívajte
všetci v pokoji!“
Anna Husárová

REAKCIA NA OSOBNÝ LIST RODINÁM
Pred èasom všetky rodiny z Podkoníc dostali do schránok osobný list od kandidáta na starostu
Michala Vrába. V liste bolo nesprávne uvedené že viacerí obèania Podkoníc spolupracujú s tímom
Naše Podkonice na stretégii obce. Boli sme na jednom sedení, ktoré zvolal Michal, ale niektorí sme
si nie vedomí skutoènosti, že by sme mali by súèasou tímu Naše Podkonice. Ja môžem hovori
len za seba, že pokia¾ je to v mojich silách podporím každú vec, ktorá je alebo bude prospešná pre
obec, ale súèasou tímu Naše Podkonice som nikdy nebola.
Držím palce všetkým kandidátom èi už na starostu alebo na poslancov do obecného
zastupite¾stva a verím, že my obèania dobre rozhodneme a zvolíme si ten správny tím na
zastupovanie našich záujmov pre rozvoj Podkoníc.
Katarína Kostúrová
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA
OKTÓBER V ŠKOLE
V októbri, tak ako po minulé roky, prišli do našej školy koníky, na ktorých sa mohli deti dosýta
vyšanti.
10.10. v piatok sme usporiadali šarkaniádu. Žia¾ ani tento rok nám ve¾mi nefúkalo, a tak sa deti
dos nabehali. Ale napriek komplikáciám to bola celkom vydarená akcia.

So žiakmi ZŠ sme v októbri pozbierali úrodu jabåk. Padané jablká sme zaniesli p. Jurajovi
Kostúrovi do muštárne, kde nám z nich vylisoval chutnú šavu, z ktorej pani školníèka pripravila
"fajòí" mušt, ktorý sme mali k obedu. Všetkým zúèastneným patrí vrelá vïaka, že tohoroèná úroda
neostala navnivoè.
23.10. sme boli so žiakmi ZŠ a MŠ gratulova jubilantom, pre ktorých sme si pripravili krátke
pásmo s básnièkami a ¾udovými pesnièkami.

29.10. v telocvièni bola Tekvicová slávnos, kde bol pripravený pre deti bohatý program
(muzikoland, súaže, vyhodnotenie najkrajšieho svetlonosa).

foto: Michal Vráb a Linda Mesíková
PODKONICKÝ
ODKONICKÝSpravodaj
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA
V NOVEMBRI PRIPRAVUJEME
11.11.návšteva divadla v Banskej Bystrici (Èert a Káèa)
Pripravujeme sa na Mikuláša a vianoèné trhy (touto cestou prosím každého, kto má chu a vô¾u
nieèím prispie na vianoèné trhy pre školu, nech svoje výrobky nosí do ZŠ alebo MŠ).
Mgr. Zuzana Dobríková, riadite¾ka ZŠ s MŠ
PÍSMENKOVÉ PRÍBEHY
P
Pes Pesík prišiel pred pec. Prišla pred pec Packa. Padla pred pec – priadla. Pes Pesík povedal:
„Pus pa.“ Packa psak pstále priadla. Potom Pesík pošiel preè.
Barborka Hrušková, 4. roèník
B
Bystrica by bola bábková babka. Bibka bábková bývala, aby bola bývalá. Bývala by pri
bystrinke, keby pracovala. Bylinky si nazbierala pri bábkovom v Bystrici. Býk sa naštval na byvola
Bystríka, bystrý chlapec chce by bièom býka. (Nie je tam gramatická chyba)
Tánièka Barlová, 4. roèník

HÁDANKY ŠKOLÁKOV
V sladkej vode, v slanej vode pláva, na Vianoce sa jedáva. Èo je to? (ryba)
Pomalá je, pancier má, vo vode sa máèa a po suchu kráèa. Èo je to? (korytnaèka)
Tánièka Barlová, 4. roèník
Je o nej poves, že má lieèivú vodu. Èo je to? (Korytnica)
Po vode pláva, Titanic láka. Èo je to? (kryha)
Barborka Hrušková, 4. roèník
HRA SO SLOVAMI

NEŠIKOVNÉ PÍSMENKO

V športke bola ve¾ká výhra,
Miškovi sa to len sníva.
Písmenká a èíslice,
to sú ale opice!
Povedal to Miško v škole,
hra sa s nimi to je moje.

Jedno malé písmeno
zakoplo o zámeno.
Narazilo do okraja,
zaplakalo – to sa stáva.

Tánièka Barlová, 4. roèník

„Máš rozbité koleno?“
spýtalo sa zámeno.
„Pofúkam ti slzièky,
utriem noštek malièký,
a ty preskoè o dva riadky,
sú tam tvoje kamarátky.“
Barborka Hrušková, 4. roèník
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VIETE, ŽE ...
JUBILANTKA
Medzi našimi jubilantami ju v spravodaji nenájdete, aj keï tohto roku oslavuje jubileum. Hoci už
roky nie je trvalým pobytom naša, predsa je srdcom Podkonièanka a šíri a propaguje dobré meno
našej obce. Pani Elenka Hlasicová, rod. Oèenášová, naša rodáèka. Známa folkloristka, dlhoroèná
taneèníèka a sólistka folklórneho súboru Urpín, dnes umelecká vedúca a choreografka detského
folklórneho súboru Rados, kde deom vštepuje tanec, spev, lásku k ¾udovej kultúre. Rozdáva to,
èo aj ona dostala do vienka vo svojej rodnej dedine, v Podkoniciach.
Hovorí sa, že ten, kto pracuje s mladými aj sám mladne. Preto pani Elenka, všetko najlepšie k
mladému veku, ve¾a trpezlivosti a chuti do záslužnej práce, ale hlavne ve¾a spokojnosti, zdravia a
Božieho požehnania prajú rodáci z Podkoníc.
-mkFoto: Jaroslav
Kostúr
BILANCIA

STAROSTU 2011-2014

Milí spoluobèania,
pred štyrmi rokmi ste mi dali dôveru a zvolili ste ma za starostu našej obce. Je koniec volebného
obdobia a je mojou povinnosou vám obèanom predloži úèet, aby ste mohli zhodnoti prácu
starostu i poslancov obecného zastupite¾stva i celého obecného úradu. Môžete tak posúdi èi s¾uby
boli reálne splnené alebo nie.
Na zaèiatku volebného obdobia som zdedil nelichotivú finanènú situáciu. Pre protikrízové
opatrenia štátu klesli príjmy obce z podielových daní a ešte napríklad aj v tomto roku sú len na
úrovni roku 2008. K tomu na zaèiatku roku 2011 mala naša obec nesplatené úvery vo výške cca 80
tisíc eur. V takejto finanènej situácii nebolo možné uskutoèni žiadne rozvojové projekty z
eurofondov, pretože obec nemala prostriedky ani na spolufinancovanie projektov a pre vysokú
úverovú zaaženos prakticky nulovú šancu na získanie nového úveru. Spolu s poslancami
obecného zastupite¾stva sme sa rozhodli, že sa zameriame na tri hlavné priority, ktoré spolu súvisia
a jedna druhú ovplyvòujú:
1. zachovanie školy,
2. obnovenie finanèného zdravia obce,
3. dlhodobý rozvoj našej dediny.
1. Na prvom povolebnom zasadnutí obecného zastupite¾stva sme prejednávali, èo urobi s
našou školou. Vzh¾adom na nízky poèet žiakov bol i stále je ve¾mi nízky príjem, ktorý dostáva škola
v rámci normatívu na žiaka. Rozhodli sme sa zachova a podporova školu, hoci sme vedeli, že
finanèná situácia bude ažká a na iný rozvoj obce nezostanú peniaze. Pre vašu informáciu, na chod
ZŠ s MŠ ide z rozpoètu obce roène cca 70 tis. eur, teda tretina obecného rozpoètu.
Poviete si, že naèo je nám potom taká škola? Je nutné uvedomi si k tomu pár skutoèností. Ak
by sme zatvorili ZŠ tak pod¾a platnej legislatívy by sme na jeden rok museli zavrie aj materskú
školu. Zánikom školy by zanikla aj detská kultúra, pretože by sa stratila možnos spoloèných
nácvikov a isto si pamätáte ostatné Tonkovièove slávnosti a výborný program našich detièiek. A
navyše mnohí si myslíme, že naša škola na dedine má význam a je tou najlepšou alternatívou pre
výchovu a vzdelanie našich detí. Na zachovanie fungovania našej školy a škôlky sme museli prija
nieko¾ko nepopulárnych opatrení, èi ís do rizika. Celý minulý školský rok sme mali v škole len....
PODKONICKÝ
ODKONICKÝSpravodaj
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jediného pedagóga, ktorý zaisoval celý vyuèovací proces a aj tak mali naši žiaci výborné
výsledky. V škôlke aj napriek vysokému poètu detí boli a sú len dve uèite¾ky, ktoré všetko zvládajú,
ve¾ká pomoc je aj od nepedagogických zamestnancov školy. Všetci pochopili, že poskytujeme
službu pre našich obèanov a preto sa ráno otvára škôlka skôr a poobede zatvára neskôr, ako to
bolo predtým. Celému kolektívu na škole ïakujem za pochopenie, vytrvalos a trpezlivos. Veríme,
že všetci naši škôlkari postupne prejdú aj do našej školy a naplnia ju.
Som rád, že môžem konštatova, že naša malotriedna základná škola s materskou školou stále
funguje, modernizuje sa a stáva sa opä pre rodièov detí príažlivou. Do budovy školy smerovala aj
najvýznamnejšia investícia posledných rokov, keï sme zrekonštruovali kotolòu na vykurovanie
biomasou v hodnote 100 tisíc eur (3 mil. Sk). Peniaze na to sme získali cez Ministerstvo školstva
bez akýchko¾vek úverov a bez finanènej spoluúèasti obce. Zásluhou novej kotolne je v škole
teplejšie, bez problémov sa vykuruje telocvièòa, kúrime ekologickejšie a hlavne lacnejšie.
2. „Nie sú peniaze!“ To je okrídlená veta, ktorú poèúvame zovšadia¾. A priznávam, aj ja som ju
musel ve¾akrát použi. Lenže v èase, keï sme museli zavies prvky krízového manažmentu do
riadenia obecných financií, bolo potrebné úplne okresa tie výdavky, ktoré neboli nevyhnutné.
Žiadne reprezentaèné predmety, reklama na internetových portáloch, sebaprezentácia, atï.
Nevyhnutné výdavky zníži ako sa len dá šetri na chode budov, (elektrina, vykurovanie), chode
obecného úradu (zníženie poètu pracovníkov). Nemali sme zdroje na žiadne rozvojové projekty,
ktoré vyžadovali spolufinancovanie alebo nejakú vstupnú investíciu. Nemohli sme úplne uspokoji
ani organizácie a spolky, ktoré sú èinné v obci, boli krátené dotácie futbalistom, hasièom, spolku
Podkonièan, farnosti, ale vždy sme dokázali zabezpeèi ich chod. A tiež sme vždy podporili akcie,
ktoré sa organizovali v obci èi už to boli kultúrne, spoloèenské èi športové podujatia, nikdy sme sa
neodvrátili chrbtom a pomohli èi už finanène alebo organizaène. Finanène nás nezlomila ani
mimoriadna udalos, keï sa v polovici marca 2013 našou obcou prehnala veterná smrš, ktorá
poškodila množstvo striech v dedine. Medzi nimi aj na budove šatní na futbalovom ihrisku. Pri
rekonštrukcii sme urobili aj prekrytie diváckej tribúny, na èo sme použili prostriedky z rozpoètu obce.
Na strane príjmov bolo nevyhnutné h¾ada èo najefektívnejšie využívanie a zhodnocovanie
majetku obce, ktorý sme dali do prenájmu len na základe verejných súaží.
Dnes je obec finanène zdravá, bez úverového zaaženia, všetky svoje záväzky si plníme naèas.
Sme pripravení èerpa zdroje z eurofondov, sme schopní zabezpeèi zdroje na spolufinancovanie
rozvojových projektov.
Pri dosahovaní týchto cie¾ov som sa mohol oprie o kolektív pracovníkov obecného úradu a
hlavnej kontrolórky našej obce. V priebehu volebného obdobia bolo na našom obecnom úrade
vykonaných 11 previerok a kontrol (okresná prokuratúra, obvodný úrad, inšpekcia životného
prostredia, ministerstvá, sociálna poisovòa). Tieto kontroly sme absolvovali takmer bez
nedostatkov a svedèia o odbornosti zamestnancov obecného úradu; za ich prácu im úprimne
ïakujem.
3. Aj napriek nedostatku financií musí zodpovedný hospodár zabezpeèi podmienky pre
dlhodobý rozvoj obce. Musia to by projekty, veci, služby, ktoré si vyžadujú finanèné prostriedky,
prácu, èas ale ich efekt nie je okamžitý a prejaví sa v dlhšom èasovom horizonte. Preto sa obec
snažila zabezpeèi takýto rozvoj aj z mimorozpoètových zdrojov. V rámci rozvoja obce sa ako
najväèším problémom javí nedostatok stavebných pozemkov v obci. Situácia by sa mohla zmeni
po prijatí a schválení nového územného plánu, ktorý je tesne pred závereèných schválením.
Obstaranie nového územného plánu je z dvoch tretín financované z dotácie získanej z.....
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Ministerstva dopravy a výstavby SR (7 tis. eur). V súèasnosti prebieha rekonštrukcia spàch a
sociálnych zariadení v telocvièni, na èo obec získala finanèné prostriedky z Ministerstva financií vo
výške 6 tis. eur. Pri dobrom hospodárení z rozpoètu obce bola v poslednom èase financovaná napr.
oprava ciest v obci i do Priechoda, rekonštrukcia v budove ZŠ s MŠ. Z menších finanèných pomocí
sme mohli zabezpeèi obnovu písmen na pamätníkoch obetiam svetových vojen, organizáciu
folklórnych slávností, èi hojdaèky pri kresanskom dome.
Neváhali sme urobi ani zmeny, ktoré sme považovali za dobré a užitoèné, hoci niekedy narazili
na poèiatoèný odpor a nepochopenie. Zmenili sme systém platenia za komunálny odpad, kde sme
zrušili lístkový systém, ktorý sme nahradili paušálom. Zvýšili sme však poèet separovaných
komodít odpadu. Vedeli sme, že odvoz odpadu narastie, po zmene je to o 35 percent viac oproti
predchádzajúcemu systému, lenže zásluhou toho nemáme taký poèet èiernych skládok a okolie
obce je vidite¾ne èistejšie, aj keï nemôžem poveda, že ideálne.
Ako to už v živote chodí, niektoré veci sa podaria, ale sú aj veci, ktoré sa nepodaria. Som si
vedomý, že nie všetko dopadlo pod¾a mojich i vašich predstáv. Priznávam, že v rámci
predvolebného programu je jeden bod, ktorý sa nepodarilo zrealizova k mojej i vašej spokojnosti a
to zavies prostriedky informatizácie verejnej správy do fungovania obecného úradu. V súèasnosti
pripravujeme novú oficiálnu webovú stránku obce, kde budú zverejòované oficiálne dokumenty
obce, informácie potrebné pre obèanov, formuláre, žiadosti.
Mimo volebného programu v rámci pracovných povinností sme sa snažili hlavne pomáha
našim obèanom. Vieme, že sa nedá vždy všetkým požiadavkám vyhovie, pretože obec musí
striktne dodržiava zákony Slovenskej republiky a iné právne predpisy, ktoré sú mnohokrát odlišné
od predstáv obèanov. Vždy sme sa snažili pomôc vám, našim ¾uïom, ak to bolo aspoò trochu
možné. Ak sa mi to napriek snahe niekedy nepodarilo, žiadam vás o odpustenie.
Do volieb pred štyrmi rokmi som išiel s heslom:
„Poïme spravi správnu vec, spojme sily pre obec“.
Chcem sa preto poïakova všetkým, ktorí mali za štyri roky snahu, silu, nápady, ochotu spája
sa, aby sa v našej dedine žilo lepšie. Ïakujem poslancom obecného zastupite¾stva, boli mi ve¾kou
oporou. Ïakujem organizátorom všetkých podujatí, ktoré sa v priebehu rokov uskutoènili,
organizáciám a firmám i všetkým, ktorí nezištne pomáhali pri našej práci a nikdy neodmietli pomôc
obci.
A najväèšie poïakovanie patrí Pánu Bohu a mojej rodine.
Ing. Michal Kukuèka
starosta obce
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KANDIDÁTI NA STAROSTU OBCE
Keïže toto èíslo spravodaja vychádza pred vo¾bami do orgánov samosprávy našej obce,
rozhodli sme sa poskytnú rovnaký priestor pre všetkých kandidátov na starostu našej obce, aby sa
prihovorili obèanom a oslovili takýmto spôsobom svojich volièov. Všetci kandidáti prijali túto výzvu a
tak prinášame ich príspevky.
Pri každom kandidátovi uvádzame údaje, ktoré budú uvedené aj na hlasovacom lístku, vrátane
poradového èísla na hlasovacom lístku.

1

Juraj BARLA
57 rokov, živnostník
Podkonice è.d. 341
nezávislý kandidát

Vážení spoluobèania!
Prihováram sa vám ako nezávislý kandidát na starostu obce v najbližších komunálnych
vo¾bách. Chcem vás vyzva k úèasti na vo¾bách a k rozvážnemu rozhodnutiu pri hlasovaní. O
mojom volebnom programe som informoval pred štyrmi rokmi, ten sa nezmenil.
Všetci dobre vieme, èo naša obec potrebuje. Keïže nechcem využíva Podkonický spravodaj
na predvolebnú kampaò, tak snáï len ubezpeèenie, že v prípade môjho zvolenia príde v našej obci
k zmenám k lepšiemu.
Juraj Barla
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2

Michal BUDAJ
29 rokov, SZÈO
Podkonice è.d. 252
¼udová strana Naše Slovensko

Vážení spoluobèania,
moje meno a priezvisko je Michal Budaj mám 29 rokov, pracujem hlavne v oblasti služieb. Som
obèan v Podkoniciach a kandidujem za starostu obce ako kandidát LSNS. Pri písaní o mojich
víziách, predstavách a cie¾och, èo by som chcel spravi v prípade úspešného zvolenia, som
vychádzal nielen z vlastných skúseností, ale predovšetkým z požiadaviek, námetov a postrehov
vás, ktoré ste mi viacerí poskytli pri rozhovoroch a stretnutiach s vami. Poèas kampane ma budete
ma možnos stretnú v uliciach ešte èastejšie a preto, ak sa chcete na nieèo opýta, navrhnú
alebo poradi, tak ma neváhajte oslovi. Ani ja nedokážem odstráni všetky problémy, ktoré nás
trápia, ale v rámci svojich možností a finanèných prostriedkov obce sa zameriam na tie
najhorúcejšie.
Okruhy a tézy môjho volebného programu:
1. Úrad bližšie k obèanovi, informovanos a transparentnos pri riadení.
2. Väèšia úèas obèanov na riadení obce.
3. Podpora pre mládež.
4. Riešenie aktuálnych a akútnych problémov obce.
Ak budem zvolený za starostu, budem nekompromisný a ove¾a tvrdší pri presadzovaní vaších
požiadaviek, budem trva na vyriešení každej Vašej žiadosti.
Prajem vám šastné rozhodnutie pri vo¾bách v sobotu 15.11.2014 "len do 20.00 hodiny"!
Na záver by som vás chcel srdeène pozva dòa 7.11.2014 o 18:00 do kultúrneho domu na
stretnutie obèanov za úèasti predsedu BBSK Mariana Kotlebu kde zodpovieme vaše otázky a
podrobne preberieme volebný program.
Váš kandidát Michal Budaj
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3

Ing. Ján CHABAN
60 rokov, súkromný podnikate¾
Podkonice è.d. 346
nezávislý kandidát

Vážení spoluobèania,
ako nezávislý kandidát na starostu obce Podkonice si dovo¾ujem uchádza sa o váš hlas v
nadchádzajúcich komunálnych vo¾bách.
V obecnom zastupite¾stve pôsobím už 12 rokov ako predseda stavebnej komisie a posledné
dve volebné obdobia zastávam aj funkciu zástupcu starostu obce. Poèas tohto obdobia som sa
aktívne podie¾al na riešení potrieb a problémov obèanov, vždy som sa snažil, aby to bolo na váš
prospech a na prospech obce. Okrem toho som sa od èias svojej mladosti zúèastòoval na budovaní
obce, a to na výstavbe základnej školy, bývalých detských jasie¾ a materskej školy a následne na
výstavbe obecnej pálenice. Zároveò som aktívne pôsobil pri zabezpeèovaní kultúrnych a
športových akcií, ktoré sa konali v našej obci a ktoré som podporoval aj sponzorsky. Nemienim
vymenúva všetky aktivity vykonávané v prospech obce, avšak chcem podotknú, že som nikdy
neodmietol požiadavku o pomoc pri organizovaní akýchko¾vek akcií.
Vzh¾adom na moje dlhoroèné pôsobenie v obecnom zastupite¾stve dobre poznám situáciu
obce, jej potreby, financovanie a požiadavky. Preto by som svoje pôsobenie v obci ve¾mi rád
posunul ïalej.
V rámci svojej predvolebnej kampane plánujem v najbližších dòoch oslovi obèanov obce
listom, v ktorom predstavím svoj volebný program.
Vo svojom volebnom programe nemám záujem s¾ubova to, èo viem, že sa nedá splni. Budem
sa snaži, aby moje pôsobenie viedlo k rozvoju obce, k zlepšeniu životného prostredia, avšak vždy
so zrete¾om na finanèné možnosti obce. Uvedomujem si, že obraz obce tvorí aj spolupráca medzi
obèanmi a starostom a starostom a obecným zastupite¾stvom. Verím, že za aktívnej spolupráce s
obecným zastupite¾stvom vytvoríme kvalitný tím, s ktorým dosiahneme všetky plánované ciele.
Ponúkam zodpovedné, èestné a slušné jednanie pri komunikácii s obèanmi, hospodárne a
preh¾adné nakladanie s finanènými prostriedkami a majetkom obce.
Záverom ïakujem za každý hlas, ktorý mi odovzdáte v komunálnych vo¾bách a prajem všetkým
volièom, aby každý hlas vložený do volebnej urny padol na úrodnú pôdu.
Ing. Ján Chaban
nezávislý kandidát na starostu obce Podkonice
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Ing. Michal KUKUÈKA
38 rokov, starosta obce
Podkonice è.d. 183
Kresanskodemokratické hnutie

Vážení spoluobèania,
V nadchádzajúcich komunálnych vo¾bách sa budem snaži opätovne získa vašu dôveru ako
kandidát na starostu obce Podkonice.
Uplynulé volebné obdobie som zhodnotil na inom mieste, tieto riadky chcem venova prioritám
a cie¾om, ktoré chcem dosiahnu v budúcom volebnom období.
Pre rozvoj našej obce je nevyhnutné, aby sme boli atraktívnou lokalitou pre život, aby mladí
¾udia neodchádzali z našej dediny. Preto budem vytvára podmienky pre výstavbu nových
rodinných domov.
Naïalej chcem podporova a pozdvihova úroveò našej základnej a materskej školy, zvyšova
ich atraktivitu.
Ve¾kou výzvou budúcnosti je starostlivos o starších spoluobèanov. Preto v rámci mikroregiónu
obcí Pod Pánskym Dielom vytvoríme v spolupráci pre našich seniorov zariadenia poskytujúce
sociálne služby - denný stacionár, zariadenie pre seniorov a opatrovate¾skú službu.
Ako zodpovedný hospodár budem h¾ada možnosti èo najefektívnejšieho využívania,
zve¾aïovania a zhodnocovania obecného majetku.
Pri napåòaní týchto cie¾ov bude nevyhnutná spolupráca viacerých ¾udí. Preto mi nie je a nebolo
¾ahostajné, kto bude našu dedinu vies v pozícii poslancov obecného zastupite¾stva. Som rád, že
moju ponuku kandidova za poslancov obecného zastupite¾stva prijali zodpovední ¾udia, ktorí
svojou doterajšou èinnosou predstavujú záruky dobrého spravovania našej obce.
Podrobnejšie zhodnotenie uplynulého volebného obdobia spolu s víziami a cie¾mi do
budúcnosti vám predstavím na verejnom zhromaždení, ktoré sa uskutoèní v utorok 11.11.2014 o
19.00 hod. v sále kultúrneho domu. Všetkých vás tam srdeène pozývam.
Za vašu prejavenú dôveru a podporu pre mòa i pre kandidátov na poslancov obecného
zastupite¾stva vám vopred ïakujem a za všetkých s¾ubujem, že sa budeme snaži využi naše
vedomosti a skúsenosti v prospech napredovania našej obce.
Ing. Michal Kukuèka

PODKONICKÝ
ODKONICKÝSpravodaj

November 2014

16

KANDIDÁTI NA STAROSTU OBCE

5

Ing. Michal VRÁB
33 rokov, majite¾ reklamnej agentúry
Podkonice è.d. 227
nezávislý kandidát

Milí Podkonièania,
tristodvanás z vás mi vyjadrilo svojim podpisom dôveru pri kandidatúre na starostu. Ešte raz
vám za to ïakujem. Je to pre mòa ve¾ký záväzok a dúfam, že vás nesklamem. Pri zbieraní podpisov
som sa snažil vypoèu každého obèana, ktorý sa so mnou chcel rozpráva. Ako asi viete, nie som so
stavom obce spokojný. V minulých rokoch sa síce ve¾a vecí podarilo, ale pod¾a mòa nie som jediný,
kto si myslí, že Podkonice majú na viac.
V súèasnosti sa dajú hlavné problémy Podkoníc zhrnú do troch oblastí. Prvú oblas nazývam
èistá a transparentná obec, druhú trvalo udržate¾ný rozvoj a tretiu podpora cestovného ruchu.
V Podkoniciach mi chýba transparentnos a predvídate¾nos jednania obecného úradu. Tento
fakt asi najlepšie ilustruje skutoènos, že ešte stále nemáme schválený nový územný plán obce.
Podkonice ležia na hranici národného parku a je nutné, aby èisto nebolo len v obci, ale tiež v jej
okolí. Rád by som prispel k vybudovaniu zberného dvora, a tak posilnil separáciu odpadu s cie¾om
vytvorenia jedného pracovného miesta. Prostriedky na pomoc v tejto oblasti nám ponúka napríklad
slovenský Envirofond.
Druhou oblasou je trvalo udržate¾ný rozvoj. Sem patrí aj zachovanie školy ako jedného z
pilierov rozvoja Podkoníc. Deti by mali ma možnos absolvova prvý stupeò školskej dochádzky u
nás doma. Udrža našu školu nebude jednoduché, ale pre mòa je to momentálne priorita èíslo
jedna. Súvisí to i s udržaním tradície - nezabúdajme na to, že školu vybudovali naši starí rodièia a že
vychovala 120 inžinierov a 30 lekárov.
Rozvoj obce kráèa ruka v ruke s výstavbou rodinných domov. Podkonice potrebujú zastavi
odchod mladých z dediny. Potrebujeme preto nový územný plán. Musíme zaèa reálne hovori o
podpore výstavby rodinných domov v lokalite pod Koziencom, v Záhradách a pod Bukovinou.
Rád by som v obci otvoril širšiu diskusiu o smerovaní po¾nohospodárstva v našej obci smerom k
pestovaniu plodín, na ktoré máme vhodné podmienky. Mojou víziou je vybudovanie obecnej
spoloènosti s úèasou družstva a vytvorenie nového pracovného miesta. Zároveò by sa tak zvýšil
príjem do obecnej kasy.
Tretím bodom je podpora cestovného ruchu. Cestovný ruch je ve¾ká príležitos pre rozvoj
našej dediny. Pomôže s tvorbou pracovných miest a zvýšením príjmov pre obec. Máme tu
múzeum, pálenicu, penzión, salaš, chatu na Plešiach. Máme všetky podmienky na udržanie
turistov na viac než jeden deò. Základom pre úspech je spolupráca obecného úradu a miestneho
pohostinstva ako aj marketingová podpora, ktorá by dokázala pritiahnu ¾udí a presvedèi ich o tom,
že v Podkoniciach sa vyplatí zosta i nieko¾ko dní. Môžeme ponúknu zážitkovú turistiku - zážitok
spojený s tradíciou. Z mála budujme viac. Pomaly a postupne.
Starneme a máme malý príjem do rozpoètu obce. Do všetkého, o èom som hovoril sa
potrebujeme zapoji spoloène. Nie je to iba o mne, ale o každom z nás. Pusti sa znova a s gurážou
do vecí a oživi dianie v obci. Každý si musíme pred týmito vo¾bami položi otázku, èi chceme
skonèi ako víkendová obec alebo nám ide o skutoèný rozvoj dediny. Ja hlasujem za rozvoj.
S vami a pre vás
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Ing. Michal Vráb
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FARSKÉ OZNAMY 10.11. - 7.12.2014

17.11.

10.11.

18.00 - Sv. Martina z Tours, biskupa
+ Anna a Ján Peko,
Veronika a Viliam Flaška
11.11.
7.00 - Sv. Jozafáta, biskupa a muèeníka
Poïakovanie s prosbou o Božiu pomoc
pre Janku
12.11.
18.00 - féria
Poïakovanie za zdravie a dožité roky
13.11. s prosbou o Božiu pomoc pre Stanislava
18.00 - Výroèie posvätenia chrámu
14.11.

+ rodièia Filoména a Anton a deti

18.00 - féria
18.11.

7.00 - féria
19.11.

+ manžel Ján Šípka

20.11.

21.11.

22.11.

24.11.

1.12.

18.00 - féria

+ Pavol Dobrík

2.12.

+ Anna a Emil Šajban (20. výroèie)

18.00 - féria
Poïakovanie za Božie požehnanie
28.11. s prosbou o pomoc Milanovi Randovi st.
7.30 - Panny Márie v sobotu
29.11.

30.11.

+ rodièia Mária Július Barla a syn Ján
1. ADVENTNÁ NEDE¼A
9.00
Za všetkých farníkov

NEDE¼A KRISTA KRÁ¼A
9.00
Za všetkých farníkov

+ Manžel Ondrej
6.00 - Sv. Františka Xaverského, kòaza

3.12.

18.00 - féria
27.11.

+ rodièia a manžel (315)

18.00 - féria

7.00 - féria
26.11.

+ Anna a Ján Budaj a rodièia
7.30 - Svätej Cecílie, panny a muèenice

23.11.

+ Peter Turèan a pozostalá rodina

+ otec Ján Gašparík a starí rodièia
18.00 - Obetovanie Panny Márie

33. NEDE¼A V CEZROÈNOM OBDOBÍ
9.00
Za všetkých farníkov
16.11.

25.11.

+ Anna a Andrej Gregorèok a rodièia
18.00 - féria

7.30 - Panny Márie v sobotu
15.11.

+ Alžbeta a Cyril Jamrich a syn Cyril

4.12.

5.12.

6.12.

7.12.

+ Libor Oèenáš
18.00 - féria
Poïakovanie a prosba o Božiu pomoc
pre rodinu Turèanovú
18.00 - féria
+ Anna a Vladimír Oèenáš
a zosnulí z rodiny
6.00 - Svätého Mikuláša, biskupa
Na úmysel
2. ADVENTNÁ NEDE¼A
9.00
Za všetkých farníkov

EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA - Každý štvrtok po sv. omši
DETSKÉ SV. OMŠE - Každý piatok
ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ
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