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Milí spoluobčania,
prežívame prvé septembrové dni. Žiaci a
študenti už majú za sebou oficiality, ktoré sa
pravidelne opakujú pri začiatku každého
školského roka. Zdá sa, že leto ubehlo veľmi
rýchlo. Možno sme všetci potrebovali kúsok
oddychu od toho, čo sme prežili, aby sme sa
nadýchli a nabrali sily do ďalšieho boja s
prichádzajúcou treťou vlnou ochorenia Covid.
Nevieme, čo nás čaká. Verme len, že to čo sme
prežili na prelome rokov 20/21 sa nezopakuje a
budeme ušetrení ďalších rán.
Druhého septembra v našej škole a škôlke opäť zaznel detský smiech a konečne sa stretli v
škole kamaráti a kamarátky z lavíc. Privítali sme aj nových prvákov. Tento rok len troch, ale
každý z nich je veľmi vítaný. Napriek novým žiakom sa ich celkový počet v našej škole znížil o
troch, takže školský rok začíname so 16 žiakmi. A keďže s celkovým počtom školákov veľa
neurobíme, budeme musieť urobiť zmeny v rozpočte a výpadok na dotáciách pre školu doplniť
z obecných zdrojov. Počty sú počty a pravdepodobný schodok určite doplníme, pretože
zachovanie školy v obci je a dúfame, že zostane aj naďalej jednou z priorít rozpočtu obce.
Do našej škôlky nastúpilo 19 detí. Ďalšie budú postupne pribúdať v priebehu roka po
dosiahnutí požadovaného veku. Všetkým žiakom i škôlkarom želáme dobré podmienky na
strávenie príjemných zážitkov v škole, na ktoré budú môcť spomínať po celý život. Zostáva
veriť, že dochádzka do školy nebude kvôli pandémii prerušovaná, tak ako tomu bolo v minulom
a predminulom školskom roku.
Všetci však vstupujeme do času, ktorého chod deja vopred nepoznáme. Možno len tušíme
na základe prichádzajúcich informácií. Niektorí sme už zaočkovaní, iní nie. Uvidíme ako sa
popasujeme so vzniknutou realitou, či sme sa poučili alebo nie. Možno významným
povzbudením pre nás bude návšteva Svätého Otca Františka na Slovensku, ktorou nás poctí
teraz v septembri. Určite je a bude aj do budúcna darom pre našu generáciu, ktorá mohla zažiť
štyri návštevy pápeža v štáte, ktorého sme boli občanmi. Je možné, že niečo podobné sa už tak
priam nezopakuje.
Želám veľa síl.
Ivan Barla, starosta obce
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OBEC INFORMUJE
ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADOV
Možno si viacerí z vás všimli, že zber komunálneho odpadu je zabezpečovaný inými
motorovými vozidlami modrej farby, ktoré zberajú "smeti" v stredu každý druhý týždeň. Od júla
2021 zabezpečujú zber komunálneho odpadu pracovníci spoločnosti Marius Pedersen, ktorá
bola vybratá v procese verejného obstarávania na najbližšie tri roky. Pracovníci si zvykajú na
nové prostredie, komplikovanosť cestnej siete v starej časti obce, preto buďme trpezliví, kým si
nájdu ideálnu trasu akou budú zbierať smeti. Ak by vznikli nejaké problémy, že by pozabudli
odviesť smeti zo všetkých smetných nádob, dajte prosím vedieť na obecný úrad, zjednáme
nápravu.
Zber separovaného odpadu bude naďalej zabezpečovať spoločnosť OLO.
Termíny pre odvoz komunálneho a separovaného odpadu do konca roka 2021

zmesový komunálny odpad

separovaný zber (plasty)

- STREDA -

- PONDELOK -

SEPTEMBER

1.9.

15.9.

OKTÓBER

13.10.

NOVEMBER
DECEMBER

29.9.

6.9.

20.9.

27.10.

4.10.

18.10.

10.11.

24.11.

1.11.

15.11.

8.12.

22.12.

13.12.

27.12.

29.11.

FINANČNÁ SITUÁCIA OBCE
Ubehli už dve tretiny roka 2021, vstupujeme pevným krokom do jesene. Urobili sme si preto
základnú inventúru finančného stavu obce, ktorú sme odprezentovali poslancom na obecnom
zastupiteľstve konanom dňa 30.8.2021. Z čísel je zrejmé, že financie obce sa doposiaľ vyvíjajú
priaznivo. Na účtoch a v pokladni sme disponovali zostatkom 99.339,- eur, naše záväzky boli
10.505,- eur (z toho 8.836,- eur možné záväzky z rokov predošlého volebného obdobia).
V investičnej činnosti sme preinvestovali tento rok do 50.000 eur na stavbe hasične a
ihriska na školskom dvore. Zostáva len dúfať, že príjmy z podielových daní nebudú do konca
roka krátené.
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OBEC INFORMUJE
DANE A POPLATKY
Oznamujeme občanom, ktorí ešte nestihli zaplatiť dane a poplatky za
tento rok, že tak môžu urobiť počas úradných hodín na obecnom úrade. Za
pochopenie ďakujeme.
ZBER ELEKTROODPADU
Zber elektrodpadu sa uskutoční od 1. októbra do 25. októbra. Odpad
môžete vložiť do žltej búdky pri starom cintoríne nad areálom
poľnohospodárskeho družstva. Osvedčilo sa, že na zber neboli určené
hodiny, búdka bude otvorená nepretržite. Žiadame občanov, aby pri
manipulácií využívali celý priestor búdky a nevyberali súčiastky z už
odovzdaného elektroodpadu.

POĎAKOVANIE ZA VYKONANÚ PRÁCU A SLUŽBU V OBCI
V mene obce Podkonice vyjadrujem úprimné poďakovanie pani učiteľke z materskej škôlky
Alene Turčanovej za dlhoročnú pedagogickú prácu a službu v našej škôlke. Jej rukami prešla
od roku 1984 viac ako jedna generácia mladých Podkoničanov. A keďže pani Alena odchádza
do dôchodku, želáme jej pevné zdravie, veľa pokojných dní a hlavne veľa zaslúženého
oddychu. Ďakujeme za všetkých škôlkarov, ktorí prešli jej rukami.
ZMENA V PRACOVNOM TÍME
Po viac ako 18 rokoch zvážil Jaroslav Chaban zmenu svojho pracovného pôsobiska. Pri
tejto príležitosti mu želáme zdravie a pohodu na novom mieste a ďakujeme za vykonanú prácu
pre obec. Na uvoľnené miesto, zatiaľ na dohodu, nastúpil Peter Flaška, ktorý bude participovať
tak na prácach súvisiacich s údržbou obce ako aj pri stavebno-investičných činnostiach.
Ivan Barla, starosta obce

3

September 2021

ŠKOLA
ŠKOLA VOLÁ
„Ako ten čas utiekol u babičiek, u dedkov.
Dohorela vatra. Dobre bolo v Tatrách.
Ďalšie leto počká si. Kalendár má odkazy
Katke, Hanke, Jankovi: „Nech sa páči do školy.“
Prichádza september a s ním aj začiatok školy.
V pamäti máme ešte stále veselé zážitky a
dobrodružstvá z pekného leta, ktoré rýchlo
pominulo. Nám to však nevadí, pretože nás čaká
ďalší veselý školský rok. Koncom leta sme sa snažili
okrášliť si náš školský dvor obliekaním preliezok,
lavičiek a brány do nového farebného šatu a pridali
sme na náš dvor niekoľko dekoračných veselých
prvkov. Veľmi sa tešíme aj z novej tapety, ktorá okrášlila spálňu pre najmenších škôlkarov.
Naša kuchyňa prebehla rekonštrukciou, z čoho máme veľkú radosť. Usilovne sme pracovali,
aby sa žiaci a deti cítili v našej škole čo najlepšie. Ďalšie úpravy a prvky plánujeme zrealizovať v
najbližšom čase v spolupráci s Radou školy a Obecným úradom. Ďakujeme všetkým tým, ktorí
sú ochotní sa pričiniť akoukoľvek pomocou o zveľadenie.
V letných mesiacoch sa s nami rozlúčila aj dlhoročná pani učiteľka zo škôlky Alenka
Turčanová. Za jej dlhoročnú prácu, úsmev, ochotu a usilovnosť jej ďakujeme a do ďalších rokov
jej prajeme všetko dobrého, veľa energie a dobrej nálady.
Čas beží a my sa tešíme na nových školákov a škôlkarov. Našim starším prajeme, aby
chodili do školy stále s nadšením a elánom ako doteraz.
Kolektív ZŠ s MŠ
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FARSKÉ OKIENKO
NAŠE LETNÉ PÚTE 2021
Prežívame ťažkú pandemickú dobu, ktorej uvoľnenie sme využili
počas letných mesiacov na návštevu niektorých pútnických miest na
našom krásnom Slovensku.
V júli sme navštívili najmladšie pútnické miesto Kríž Butkov a
Skalné sanktuárium Božieho milosrdenstva Ladce, ktoré vzniklo
na okraji kameňolomu Ladce. Je situované pod kopcom Butkov v
Strážovských vrchoch. V roku 2013 sa konala slávnosť požehnania
monumentálneho Kríža vysokého 12 metrov. Vedľa kríža je
umiestnený Pamätník Jánovi Pavlovi II. a pamätník sv. sestry
Faustíny. Súčasťou je socha Matky Božieho Milosrdenstva vysoká 6
metrov. V roku 2016 bola slávnostne požehnaná novovybudovaná
kamenná krížová cesta Božieho milosrdenstva zhotovená z kameňa z lomu hory Butkov. Na
tomto mieste sme okrem duchovných zážitkov mali aj zážitok z nádherných výhľadov na
Považie.
V auguste sme navštívili pútnické miesta na Orave. Prvou zástavkou bola dedinka
Klin - Socha Ježiša Krista Rio de Klin. Slovenský Ježiš Kristus je zatiaľ treťou kópiou slávnej
brazílskej sochy na svete. Socha tu stojí od roku 2008 a má výšku 9,5 metra s rozpätím rúk 7
metrov a týči sa na vrchole Grapa v nadmorskej výške 686 m. n. m. Jej autorom je miestny
ľudový rezbár Peter Ganobjak, vyrobil ju z betónu iba za 25 dní. Výstavbu financoval a na
celkovú údržbu dohliada súkromný podnikateľ Jozef Sroka s myšlienkou, aby socha
ochraňovala celú Oravu. Pred sochou Krista je socha kľačiaceho Jána Pavla II.. Celkový areál
pôsobí upravene a je ako stvorený na oddych a pre mnohých aj priestor na zamyslenie.
Druhou zástavkou na Orave bola obec Bobrov, kde od farského kostola smerom na
Bobrovský vršok vedie krásna krížová cesta ku kaplnke Nanebovzatej Panny Márie
postavenej v roku 1894. V kaplnke sme sa pomodlil Korunku Božieho milosrdenstva na záver
nášho putovania. Táto kalvária je skutočným miestom na rozjímanie a oázou pokoja v
dnešnom uponáhľanom svete. Povzbudení duchovne, s radosťou a požehnaním v srdciach
sme sa pobrali domov.
Vďaka za krásne prežité dni v spoločnosti dobrých priateľov a hlavne veľká vďaka nášmu
pánovi farárovi Mgr. Martinovi Pečarkovi za organizáciu, duchovnú podporu a hlavne
bezpečnú jazdu. Tešíme sa na ďalšiu púť.
Elena Bitnerová
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KULTÚRA
PODKONIČANIA NA DNI KROJA
V stredu 1. septembra, v rámci osláv Dňa Ústavy SR
sa uskutočnil 4. ročník podujatia Deň kroja. Zúčastnili sa
na ňom folklórne kolektívy z rôznych regiónov Slovenska
a po minuloročnej prestávke nechýbalo ani podkonické
zastúpenie. Pozornosť okoloidúcich pútal najmä
svadobný kroj nevesty.
Popoludňajší program tvorili vystúpenia folklórnych skupín alebo jednotlivcov a boli
popretkávané krátkymi dokrútkami. Večer vytvorili všetci účastníci sprievod, ktorý putoval z
areálu Múzea SNP (kde podujatie prebiehalo) cez Kapitulskú ulicu na Námestie SNP a späť.
Program vyvrcholil Slávnostným galavečerom ku Dňu ústavy v priamom prenose na RTVS,
špeciálnym hosťom bol Umelecký súbor Lúčnica.
Cieľom Dňa kroja je poukázať na naše tradície, pestrú rôznorodosť zvyklostí našich miest a
obcí, umenia a krásy krojov a priblížiť slovenské ľudové umenie mladej generácii, aby bola
hrdá na svojich predkov a ich kultúrne dedičstvo. Aj napriek „pozlátku“, ktoré chtiac-nechtiac
toto podujatie nesie alebo nie príliš prepracovanej organizácii (najmä z pohľadu nás
zúčastnených) je podstata Dňa kroja veľmi cenná. Tešíme sa opäť o rok!
Martin Halaj
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VAŠE PRÍSPEVKY
SUSEDSKÉ POSEDENIE
Ráno, 31. júla, sme sa prebudili do upršaného a pochmúrneho dňa. Hromy sa ozývali, vietor
fučal, dážď husto padal a ja som si len povzdychla: „Prečo sa práve v túto sobotu muselo
počasie tak pokaziť?“
„Neboj, počasie sa umúdri, ešte nám aj slniečko zasvieti. Stará mať vždy vravievala, že
Panna Mária v sobotu suší plienky“, upokojoval ma svokor. A veru, po chvíli búrka utíchla,
tmavé mraky sa rozišli a na Podkonice zasvietilo slniečko. Všetko sa mohlo začať. Susedia zo
všetkých strán sa začali schádzať, chystať stoly, jedlo, pitie, hudbu, a to všetko s úsmevom na
tvári a dobrou náladou.
Kedysi sa ľudia stretávali často, spolu trávili čas, spolu pracovali, tešili sa i smútili,
oslavovali. Tak sme sa chceli stretnúť a zabaviť aj my susedia a obyvatelia horného konca
našej dedinky. Pri guláši, domácich dobrotách a za doprovodu veselej hudby sme strávili
vydarené popoludnie a večer. Veselá nálada sa šírila medzi staršími i mladšími obyvateľmi, a
boľavé nohy po tancovačke boli dôkazom toho, že zabáva bola skvelá.
Ďakujem všetkým, ktorí svojou pomocou prispeli k vydarenej akcii a teším sa nabudúce!
Mgr. Zuzana Koctúrová

AVE MÁRIA
V našich chrámoch znejú slávnostné slová na počesť Márie:
„Ave Mária - Ave Mária, na nebo vzatá Panna Mária, oslavujú ťa tam anjeli i archanjeli. Boh
si ťa vyvolil a vyhlásil za Kráľovnú neba, preto my tu na zemi prosíme Teba. Zostaň s nami v
dobrom i zlom, v chudobe buď oporou, v chorobe buď liekom.“
Matka, ochraňuj tých, ktorí sa k Tebe utiekajú. Buď svetlom pre tých, ktorí tápajú v tmách.
Buď nádejou a spásou pre hriešnikov. Vypočuj naše prosby.
Máriu prosíme, aby sme mohli zbožne žiť. Máriu prosíme, aby nás naučila milovať svojich
blížnych. Máriu prosíme, aby nás naučila odpúšťať. Máriu prosíme, aby nás naučila aj trpieť.
S veľkou dôverou sa k Tebe obracia celý náš národ, Ty naša Sedembolestná patrónka.
Zdravas Mária nech znie z našich úst ráno i večer. Pretvorme naše skutky na plody, aby
nezostali len lístím ktoré ľahko odveje vietor.
Anna Husárová
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ROKOVANIE ZASTUPITEĽSTVA
UZNESENIA Obecného zastupiteľstva obce Podkonice konaného 2. augusta 2021
Prítomní poslanci: 5 - Mgr. Juraj Barla, Patrik Hlinka, Mgr. Tomáš Kmeť, Ing. Ľuboš Hošala,
Ing. Jaroslav Kostúr
Rokovania sa zúčastnilo 5 poslancov (uvedení sú vyššie). Pri každom uznesení nájdete
hlasovanie poslancov a v prípade, že všetci prítomní hlasovali ZA prijatie návrhu, je pomer
hlasov zapísaný ako 5:0:0 (ZA : PROTI : ZDRŽAL SA). Ak poslanci hlasovali rozdielne, alebo
neboli všetci prítomní, je toto hlasovanie zapísané menovite pod konkrétnym uznesením.
Uznesenie č. 412 / 2021
4:0:0
Obecné zastupiteľstvo obce Podkonice (ďalej OZ Podkonice) schvaľuje predložený návrh
programu Obecného zastupiteľstva na deň 2.8.2021.
ZA:
4 - Juraj Barla, Patrik Hlinka, Ľuboš Hošala, Jaroslav Kostúr
PROTI:
0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 413 / 2021
4:0:0
Obecné zastupiteľstvo v Podkoniciach po prerokovaní
I. schvaľuje overovateľov zápisnice: Juraj Barla a Patrik Hlinka
II. schvaľuje návrhovú komisiu v zložení predseda: Jaroslav Kostúr a člen: Ľuboš Hošala
III. určuje za zapisovateľa zápisnice: Jana Valentová a uznesení: Jaroslav Kostúr
ZA:
4 - Juraj Barla, Patrik Hlinka, Ľuboš Hošala, Jaroslav Kostúr
PROTI:
0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 414 / 2021
OZ Podkonice berie na vedomie informáciu o plnení uznesení z predošlých OZ.
Prítomní: 5 - Juraj Barla, Patrik Hlinka, Ľuboš Hošala, Tomáš Kmeť, Jaroslav Kostúr

Uznesenie č. 415 / 2021
OZ Podkonice berie na vedomie informáciu o finančnom stave obce ku dňu 22.7.2021.
Prítomní: 5 - Juraj Barla, Patrik Hlinka, Ľuboš Hošala, Tomáš Kmeť, Jaroslav Kostúr

Uznesenie č. 416 / 2021
OZ Podkonice berie na vedomie správu o investičnej činnosti obce v roku 2021.
Prítomní: 5 - Juraj Barla, Patrik Hlinka, Ľuboš Hošala, Tomáš Kmeť, Jaroslav Kostúr

Uznesenie č. 417 / 2021
5:0:0
OZ Podkonice schvaľuje návrh rozpočtového opatrenia č.1 rozpočtu obce na rok 2021.
ZA:
5 - Juraj Barla, Patrik Hlinka, Ľuboš Hošala, Tomáš Kmeť, Jaroslav Kostúr
PROTI:
0
Zdržal sa: 0

...pokračovanie na ďalšej strane
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ROKOVANIE ZASTUPITEĽSTVA
Uznesenie č. 418 / 2021
5:0:0
OZ Podkonice schvaľuje zmluvu na odvoz a likvidáciu odpadov v obci na roky 2021 - 2023
so spoločnosťou Marius Pedersen.
ZA:
5 - Juraj Barla, Patrik Hlinka, Ľuboš Hošala, Tomáš Kmeť, Jaroslav Kostúr
PROTI:
0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 419 / 2021
OZ Podkonice berie na vedomie informáciu k stavu jednotlivých žiadostí k výzvam, do
ktorých sa zapojila obec v roku 2021.
Prítomní: 5 - Juraj Barla, Patrik Hlinka, Ľuboš Hošala, Tomáš Kmeť, Jaroslav Kostúr

Uznesenie č. 420 / 2021
5:0:0
OZ Podkonice schvaľuje realizáciu dopravného značenie na parkovisku pred kaplnkou
podľa spracovaného dopravného pasportu.
ZA:
5 - Juraj Barla, Patrik Hlinka, Ľuboš Hošala, Tomáš Kmeť, Jaroslav Kostúr
PROTI:
0
Zdržal sa: 0

V Podkoniciach 9.8.2021
Všetky uznesenia (412 - 420) podpísal:
JUDr., Ing. Ivan Barla, starosta obce
UZNESENIA Obecného zastupiteľstva obce Podkonice konaného 30. augusta 2021
Prítomní poslanci: 6 - Mgr. Juraj Barla, Patrik Hlinka, Mgr. Tomáš Kmeť, Ing. Ľuboš Hošala,
Ing. Jaroslav Kostúr, Ing. Michal Vráb
Rokovania sa zúčastnilo 6 poslancov (uvedení sú vyššie). Pri každom uznesení nájdete
hlasovanie poslancov a v prípade, že všetci prítomní hlasovali ZA prijatie návrhu, je pomer
hlasov zapísaný ako 6:0:0 (ZA : PROTI : ZDRŽAL SA). Ak poslanci hlasovali rozdielne, alebo
neboli všetci prítomní, je toto hlasovanie zapísané menovite pod konkrétnym uznesením.
Uznesenie č. 421 / 2021
5:0:0
Obecné zastupiteľstvo obce Podkonice (ďalej OZ Podkonice) schvaľuje predložený návrh
programu Obecného zastupiteľstva na deň 30.8.2021.
ZA:
5 - Juraj Barla, Patrik Hlinka, Ľuboš Hošala, Jaroslav Kostúr, Michal Vráb
PROTI:
0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 422 / 2021
Obecné zastupiteľstvo v Podkoniciach po prerokovaní
I. schvaľuje overovateľov zápisnice: Michal Vráb a Ľuboš Hošala

5:0:0

...pokračovanie na ďalšej strane
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ROKOVANIE ZASTUPITEĽSTVA
II. schvaľuje návrhovú komisiu v zložení predseda: Juraj Barla a člen: Patrik Hlinka
III. určuje za zapisovateľa zápisnice: Jana Gregorová a uznesení: Jaroslav Kostúr
ZA:
5 - Juraj Barla, Patrik Hlinka, Ľuboš Hošala, Jaroslav Kostúr, Michal Vráb
PROTI:
0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 423 / 2021
OZ Podkonice berie na vedomie informáciu o plnení uznesení z predchádzajúceho OZ.
Prítomní: 6 - Juraj Barla, Patrik Hlinka, Ľuboš Hošala, Tomáš Kmeť, Jaroslav Kostúr, Michal Vráb

Uznesenie č. 424 / 2021
OZ Podkonice berie na vedomie informáciu o finančnom stave obce ku dňu 26.8.2021.
Prítomní: 6 - Juraj Barla, Patrik Hlinka, Ľuboš Hošala, Tomáš Kmeť, Jaroslav Kostúr, Michal Vráb

Uznesenie č. 425 / 2021
6:0:0
OZ Podkonice schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Podkonice
na 2. polrok 2021.
ZA:
6 - Juraj Barla, Patrik Hlinka, Ľuboš Hošala, Tomáš Kmeť, Jaroslav Kostúr, Michal Vráb
PROTI:
0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 426 / 2021
OZ Podkonice berie na vedomie informáciu o aktuálnom stave rokovaní medzi
Stredoslovenskou vodárenskou spoločnosťou a Obcou Podkonice o retlanzačnej stanici na
Plešiach.
Prítomní: 6 - Juraj Barla, Patrik Hlinka, Ľuboš Hošala, Tomáš Kmeť, Jaroslav Kostúr, Michal Vráb

Uznesenie č. 427 / 2021
6:0:0
OZ Podkonice schvaľuje zazmluvnenie dodávky a montáže oceľovej konštrukcie objektu
SO1 hasične podľa podmienok z VO.
ZA:
6 - Juraj Barla, Patrik Hlinka, Ľuboš Hošala, Tomáš Kmeť, Jaroslav Kostúr, Michal Vráb
PROTI:
0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 428 / 2021
OZ Podkonice schvaľuje priority zapojenia sa do výziev pre rok 2022:
1. Zlepšenie energetickej účinnosti obecných budov (škola a obecný úrad),
2. rozvoj kanalizačnej sústavy v obci,
3. výmena vodovodu v určitých častiach obce.

6:0:0

ZA:
6 - Juraj Barla, Patrik Hlinka, Ľuboš Hošala, Tomáš Kmeť, Jaroslav Kostúr, Michal Vráb
PROTI:
0
Zdržal sa: 0

...pokračovanie na ďalšej strane
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ROKOVANIE ZASTUPITEĽSTVA
Uznesenie č. 429 / 2021
6:0:0
OZ Podkonice schvaľuje výmenu okien na chodbách objektu ZŠ s MŠ zo severnej strany
(6 ks + drevené vstupné dvere) do konca roku 2021 a zakúpenie šnekov do pece do
rezervy ako náhradné diely.
ZA:
6 - Juraj Barla, Patrik Hlinka, Ľuboš Hošala, Tomáš Kmeť, Jaroslav Kostúr, Michal Vráb
PROTI:
0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 430 / 2021
5:1:0
OZ Podkonice schvaľuje priority pre údržbu plôch v intraviláne obce (kosenie, upratovanie).
ZA:
5 - Juraj Barla, Patrik Hlinka, Ľuboš Hošala, Tomáš Kmeť, Jaroslav Kostúr
PROTI:
1 - Michal Vráb
Zdržal sa: 0

V Podkoniciach 7.9.2021

Všetky uznesenia (421 - 430) podpísal:
JUDr., Ing. Ivan Barla, starosta obce

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
Jubilanti
50 rokov

70 rokov

Miroslav Gregor

Ľubica Kostúrová

55 rokov
Mária Patrášová

60 rokov
Ivan Turčan
Eva Houžvová

Sobáš
Opustil nás
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65 rokov

80 rokov

Eva Stanková
Katarína Luptáková
František Jamrich
Jaroslav Kostúr

František Krystoň
Eleonóra Barlová

Ivan Turčan a Veronika Adamcová (Čerín - 24.6.2021)

Jozef Slobodník - 68 rokov

September 2021

FARSKÉ OZNAMY 13.9. - 10.10.2021
18:00 - Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa
13.9.

+ Manžel Stanislav, 4. výr., a syn Ivan

18:00 - Sv. Ondreja Kima Taegona a spol.
20.9.

+ rodičia Emília, Matúš Mrva a st. rodičia

7:30 - Povýšenie Svätého kríža
14.9.

15.9.

16.9.

17.9.

18.9.

19.9.

Na úmysel

7:30 - Svätého Matúša, apoštola
Na úmysel

21.9.

18:00 - Sedembolestnej Panny Márie
+ st. rodičia Mária a Ján Barla a Mária
a Emil Slobodník
7:30 - Sv. Kornélia a Cypriána
+ Alojz, Františka Šimkovič
18:00 - féria
+ Jozef Slobodník 30. deň,
zádušná sv. omša
7:30 - féria
+ z rod. Štefana a Annu
25. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
9.00
Za farnosť

18:00 - féria
+ Elena a Valentín Ivanič

22.9.

7:30 - Sv. Pia z Pietrelciny, kňaza
Obrátenie Adriány, Franka
a Frederiky k Bohu
18:00 - féria

23.9.

+ Milan Barla

24.9.

25.9.

7:30 - féria
Poďakovanie za prežité roky a zdravie
a sily do ďalších rokov života

26.9.

26. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
9.00
Za farnosť
18:00 - Sv. Františka Assiského

18:00 - Sv. Vincenta de Paul, kňaza
27.9.

+ Mária a Matúš Burian

+ rodičia a Boris Bobák

4.10.

féria

féria
28.9.

Sv. omša nebude

Sv. omša nebude

5.10.

18:00 - féria

18:00 - Sv. Michala, Gabriela a Rafaela
29.9.

+ Júlia a František Slobodník

6.10.

+ František a rodičia Anna a František
7:30 - Ružencovej Panny Márie

7:30 - Sv. Hieronyma, kňaza
30.9.

+ Anton a Margita
18:00 - Sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša

1.10.

+ rodičia Lýdia a Ján Kostúr a st. rodičia

8.10.

7:30 - Svätých anjelov strážcov
2.10.

3.10.

Za rodinu Barlovú

7.10.

+ rodičia Anna a Martin Ivanič
27. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
9.00
Za farnosť

9.10.

18:00 - féria
+ Anna Očenášová a manžel Vladimír
Očenáš, 10. výr. a dcéra Anna
7:30 - féria
Za Božie požehnanie pre Annu s rodinou

28. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
9.00
Za farnosť
10.10.

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ
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Martin Pečarka
správca farnosti
tel.: 0908 256 527
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