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MILÍ SPOLUOBÈANIA,

Michal Kukuèka, starosta obce

hoci sme si užívali krásne letné poèasie celý september, pomaly ale isto prichádza jeseò a s òou 
aj ve¾ké upratovanie okolia našich príbytkov, polí, lúk a záhrad. Rád by som v tejto  súvislosti 
upozornil na problémy súvisiace s odpadmi. 

Aj napriek osvete v oblasti separovaného zberu odpadov v našej krajine stále rastie podiel 
zmiešaného komunálneho odpadu na úkor separovaného zberu. Na zvrátenie tohto trendu sa teda 
okrem apelovania na ¾udí pridávajú aj ekonomické „zbrane“ v podobe zvyšovania poplatkov za 
uskladnenie komunálneho odpadu. Je potrebné si uvedomi�, že èím viac zložiek odpadu 
vyseparujeme, tým menej vyprodukujeme zmiešaného komunálneho odpadu, a tým menej 
zaplatíme za jeho uskladnenie. Peòažné prostriedky vybrané od vás obèanov ako poplatok za 
komunálny odpad, za ktoré dostávate lístky na kuka nádoby, pokryjú sotva dve tretiny nákladov, 
ktoré obec platí za zber a uskladnenie odpadu.

Preèo na to upozoròujem? Pretože v tomto mesiaci, tak ako po iné roky, bude zabezpeèený 
odvoz odpadu ve¾koobjemovými kontajnermi, ktoré budú rozmiestnené po obci koncom októbra. 
Apelujem teda na vás, aby ste do kontajnerov nedávali zložky odpadu, ktoré môžeme 
vyseparova�, a to papier, plasty, elektroodpad, kovy, použité pneumatiky. Tieto zložky odpadu už 
vieme zhodnocova� a môžu sa sta� surovinou pre ïalšiu výrobu.

Ešte pred rozmiestnením kontajnerov urobíme zber elektroodpadu, èiže všetkých nefunkèných 
elektrospotrebièov ako sú mobilné telefóny, mikrovlnky, rôzna elektronika, chladnièky, atï. V 
novembri, po „prezutí“ automobilov, urobíme aj zber použitých pneumatík. Biologicky rozložite¾ný 
odpad môžete v kompostoviskách premeni� na užitoèné hnojivo pre svoje záhrady. 

Pevne verím, že si všetci uvedomíme, že rozumným nakladaním s odpadmi môžeme ušetri� 
nielen  financie, ale hlavne prostredie, v ktorom žijeme a budú ži� i ïalšie generácie.

Oznamujeme tiež záujemcom o prevádzkovanie Pohostinstva na Hrbe, že je vyhlásená 
obchodná verejná sú�až na prevádzkovanie tohto zariadenia. Podmienky sú�aže sú dostupné na 
webovej stránke obce, na úradných tabuliach obce i na obecnom úrade. Uzávierka sú�aže je v 
utorok 11.10.2011 a vyhodnotenie ponúk vo štvrtok 13.10.2011.

www.podkonice.sk
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SPOLOCENSKÁ KRONIKA

50. rokov

Marta Potkanová (è.d. 342)

Mária Flašková (è.d. 251)
   Katarína Kme�ová (è.d. 297)
      Anna Pav¾áková (è.d. 243)
         Pavol Vráb (è.d. 227)
            Peter Vráb (è.d. 335)

55. rokov 60. rokov

Eva Valentová (è.d. 311)

Mária Kme�ová - (è.d. 295)

Jana Barlová a Marek Vasi¾ - (10.9.2011) - Podkonice

Monika Kostúrová a Juraj Dobiaš - (24.9.2011) - B. Bystrica 

NARODENÉ
DETI

UZAVRELI
MANŽELSTVO

Anna Barlová (è.d. 305)
   Ivan Turèan (è.d. 173)

70. rokov

OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE

1) ZMENA ODCHODU AUTOBUSU

Od 1. septembra sa zmenil èas odchodu autobusu z Banskej Bystrice z autobusového 
nádražia z 8,30 hod. na 8,45 hod.

2) PRENÁJOM BYTU

Oznamujeme obèanom, že je možnos� prenájmu bytu v priestoroch ZŠ s MŠ Podkonice.  
Záujemci môžu svoje žiadosti predloži� na Obecný úrad Podkonice do 30. 10. 2011.

3) PORIADOK NA CINTORÍNE

Z príležitosti blížiaceho sa sviatku všetkých svätých a pamiatky zosnulých Vás žiadame, aby ste 
odpad z hrobov a okolia hrobov odkladali na urèené miesto.

Pri vstupe do cintorína sú vrecia, kde dávame sklo, plasty, polystyrén, stuhy, umelé kvety. 
Biologický odpad – živé kvety, tráva, zem ... dávame na miesto oznaèené tabu¾kou. Z doterajších 
poznatkov vieme, že niektorí spoluobèania odpad vyhadzujú za plot a tým zneèis�ujú okolie 
cintorína.   

4) POHOSTINSTVO NA HRBE - VEREJNÁ SÚ�AŽ

Bola vyhlásená obchodná verejná sú�až Pohostinstva na Hrbe Podkonice. Bližšie informácie 
nájdete na internetovej stránke www.podkonice.sk.
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KULTÚRA

STRETNUTIE GENERÁCIÍ - KALIŠTE 2011

DeSpoTur Dubiny sa 13. augusta 2011 aktívne zúèastnil na podujatí organizovanom 
Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov. Náš spolok sa prezentoval vojenskou technikou 
a dobovým obleèením pripomínajúcim partizánov v odboji. Touto cestou chcem poïakova� 
všetkým èlenom a zúèastneným za skvelý výkon a verím, že táto akcia nebola posledná. 
Najväèšou vïakou bol potlesk a uznanie prítomných úèastníkov stretnutia generácií. Spolku 
Dubiny prajem ve¾a ïalších úspechov. 

Barlík 
foto: Igor Slobodník
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S jej pomocou sa žiaci uèia hlavné predmety oddelene a to v jednej uèebni prváci a druhák a v 
druhej uèebni tretiaèka a štvrtáèka. Takto je zabezpeèený maximálny individuálny prístup k žiakom 
slabším i nadaným s cie¾om rozvíja� ich osobnos� po všetkých stránkach. 

Nemenej dôležité ako vyuèovanie na vyuèovacích hodinách je aj rozvíjanie detskej tvorivosti, 
telesnej zdatnosti a poèítaèovej gramotnosti mimo vyuèovania. Preto na našej ZŠ sa zaèalo s 
realizáciou krúžkov: 

- POÈÍTAÈOVÝ, 
- REGIONÁLNY,
- ŠIKOVNÍÈEK, v ktorom sa striedajú POHYBOVÉ HRY s VÝTVARNO - TECHNICKOU 

ÈINNOS�OU.
Zmena nastala i v tom, že v ZŠ Podkonice rozšírila svoju pôsobnos� Základná umelecká škola 

(ZUŠ) Slovenská ¼upèa. Okrem hudobného odboru pre žiakov pod vedením Mgr. Marcely 
Jamrichovej pribudol aj výtvarný odbor ZUŠ pre dospelých pod vedením Mgr. Zuzany Bojsovej 
realizovaný v jedálni školy.

Každý pedagóg okrem vzdelávania žiakov aj vychováva. Podkonická škola sa hrdí názvom 
základná škola rodinného typu - RADOS� V SRDCI. Sme tu všetci ako jedna rodina, snažíme sa o 
pekné vz�ahy na báze porozumenia, empatie a dôvery. Dáva� de�om pocit bezpeèia aký poci�ujú vo 
svojej rodine. Vo výchovno-vzdelávacom procese pôsobíme na rozvoj emocionálnej inteligencie.  

.

.
.

...

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

ZÁKLADNÁ ŠKOLA PODKONICE

Škola rodinného typu - RADOS� V SRDCI

Milí žiaci, rodièia, starí rodièia, obyvatelia obce!

Letné prázdniny pominuli a školský rok sa rýchlo 
prehupol do druhého školského mesiaca - októbra. Vrátim 
sa však k spomienkam na prvý mesiac september.

V základnej škole sa udiali urèité zmeny. Zmenilo sa 
zloženie pedagogického kolektívu a pribudli nám noví žiaci - 
tri šikovné prváèky.

Chcela by som sa Vám predstavi�. Som Mgr. Dagmar 
Demianová uèite¾ka I. stupòa ZŠ, poverená riadením školy. 
V uèite¾skom kolektíve nastala ïalšia zmena - p. uèite¾ka 
Mgr. Cesnaková odišla na dôchodok a opä� sa k nám vrátila 
uèite¾ka I. stupòa ZŠ a asistentka Mgr. Zuzana Dobríková. 
Ako asistentka sa venuje urèitý èas v MŠ zdravotne 
postihnutým de�om a aj u nás v ZŠ je ve¾mi nápomocná.     
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VITAJ ŠKOLA

V našej škole vítame tri prváèky a novú pani riadite¾ku Mgr. Dagmar Demianovú. Želáme 
všetkým žiakom aj personálu ve¾a úspechov.

Obecnému úradu ïakujeme za finanènú podporu v hodnote 20 Eur na nákup štartovacieho 
balíèka pre nových žiakov. 

Prvý deò školského roka bol pre všetkých prítomných nezabudnute¾ným zážitkom. Deti sa 
zapísali do školskej kroniky a tí najmenší sa podpísali otlaèkami prštekov. Predstavila sa nám nová 
pani riadite¾ka, za Obecný úrad sa pekným slovom prihovoril pán Ing. Chaban a po základných 
pokynoch sme sa spoloène presunuli do kostola na svätú omšu.

mamièka spokojnej prváèky

5

Vo výchove a vzdelávaní uplatòujeme aj zdravotnícku, dopravnú, regionálnu a 
environmentálnu výchovu.

Už sa tešíme na októbrový zber papiera, na dobrý pocit pri záchrane lesov. Prosíme aj 
verejnos�, aby sa tiež zapojila do zberu a tak pomohla aj škole. Každá finanèná kvapka je ve¾mi 
potrebná.

Aby Podkonická škola v obci rozkvitala, neuvädla a nezanikla, je nutná vzájomná spolupráca 
žiakov, zamestnancov školy, rodièov a verejnosti. Na Vašu spoluprácu sa teší naša a vaša 
Podkonická škola.

Ostatné o ZŠ s MŠ Podkonice aj o pripravovaných aktivitách nájdete na internetovej adrese:

Mgr. Dagmar Demianová

 
www.podkonice.sk/skola.
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CESTOVANIE
Podkonice

New York

Londýn

MALÝ OKRUH ZÁPADOM USA ALEBO AMERIKA MOJIMI OÈAMI

U nás doma sa vždy hovorilo o tom, ako bol môj starý otec odcestovaný dva krát za prácou v 
Amerike spolu s ïalšími podkonièanmi, ktorí zhruba v dvadsiatych rokoch dvadsiateho storoèia 
takto chceli èi viac-menej museli zabezpeèi� svoje rodiny. Mne sa podarilo dosta� do Ameriky až 
teraz, takmer po sto rokoch od èias, keï sa tam vybral aj môj starý otec, ktorý bol taký pyšný na 
pozlátené vreckové hodinky, ktoré si odtia¾ priniesol a stále ich nosil pri sebe. Na rozdiel od neho 
som tam nešla za prácou a taktiež som už nemusela cestova� celé týždne a plavi� sa cez Atlantik, 
keï v dnešnej dobe moderných lietadiel sa tam dá dosta� za pár hodín letu. Dokonca sa v lietadlách 
postarajú o to, aby ste let prežili príjemne a pohodlne. Každý na svojej malej obrazovke môže 
sledova� informácie o priebehu letu, alebo si kráti� èas poèúvaním rôznych žánrov hudby, 
sledovaním filmov èi hraním rôznych poèítaèových hier a to všetko pri celkom chutnom jedle, ktoré 
vám podávajú dva krát poèas letu. 

Tak som sa teda, plná oèakávaní, vydala pred pár dòami na cestu do tohto vzdialeného 
kontinentu,    s cie¾om aspoò raz uvidie� túto krajinu „snov a neobmedzených možností...“

Za cie¾ mojej cesty som si vybrala západ USA.  Prvým miestom, ktoré moje oko uzrelo bolo Los 
Angeles, ktoré je najväèším mestom štátu Kalifornia a druhým najväèším mestom v USA po New 
Yorku.  No nie je všetko zlato, èo sa blyští. Len samotné mesto má zhruba 3,8 milióna obyvate¾ov a 
vraj na každého pripadajú skoro 3 autá, takže áut,  valiacich sa miestami aj po 6-8 prúdových 
cestách, je tam neúrekom, èo spôsobuje, hlavne ráno, obrovský smog dvíhajúci sa nad mesto a 
preto ktosi povedal, že toto mesto je ako nádor, ktorý pohlcuje všetko, èo mu stojí v ceste. Takže 
vyhliadka na mesto sa nám podarila až na druhý krát a to hneï na mieste, kde z jednej strany 
majestátne stoja hollywoodske kopce - Hollywood Hills so známym 14 metrov vysokým nápisom

vidie� kulisy a celé scény z filmov a seriálov. Ukázali nám ako sa robí dážï, potopa, výbuch auta, èi 
vyko¾ajenie vlaku alebo dokonca sme videli stálu scénu havarovaného lietadla z filmu Vojna svetov 
a tiež vodnú plochu, z ktorej sa vynorí žralok z filmu Èeluste. Stretli sme aj Kin Konga v pralese a 
dokonca sme navštívili už aj 4D t.j. štvorrozmerné kino a videli sme rozprávku Shrek, kde okrem 
trojrozmerného videnia bol štvrtým rozmerom fyzický pocit t.j. triasli sa s nami lavice a pri páde 
Shreka s Fionou do vody sme aj my na tvárach pocítili slabý postrek vody.  O tom, že Los Angeles je 
centrom amerického flmového priemyslu svedèí aj nieko¾kokilometrová ulica - Hollywood 
Boulevard, na ktorej nájdeme známy Chodník slávy s hviezdami slávnych umelcov, ve¾a rôznych 
atrakcií,  ako aj divadlo Kodak Theatre, kde sa každoroène ude¾ujú Ceny Akadémie - Oskary.  Mali 
sme tiež možnos� okúpa� sa vo vodách Tichého oceánu pri návšteve prímorskej štvrte Santa 
Monica.  Pláž ve¾mi pripomínala prostredie zo seriálu Baywatch so známymi „vežami, “ z ktorých na 
bezpeènos� ¾udí dohliadajú plavèíci a záchranári. 

 
..... HOLLYWOOD a z druhej strany sa 

rozprestiera ako na dlani samotné 
obrovské mesto. V Los Angeles darmo 
budete h¾ada� jeho centrum, alebo 
námestie. Mesto tvorí nieko¾ko známych 
ve¾kých štvrtí ako sú Beverly Hills (áno 
presne to miesto, kde sa natáèal známy 
seriál), Santa Monica, Hollywood a ïalšie. 
Našinec sa asi najviac teší na návštevu 
Hollywoodu, možno aj s nádejou, že 
stretne nejakú známu celebritu. Tiež som 
sa tešila, ale márne. To nám však vyna-
hradila návšteva hollywoodskych štúdií 
Universal Studios, kde sme mali možnos� 
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Mòa však viac svojou polohou a atmosférou oèarilo mesto San Francisco ležiace v zálive pri 
Tichom oceáne. Toto mesto už má, na rozdiel od Los Angeles, ráz mesta a je kompaktné t.j. nie je 
také roz¾ahlé. Nájdeme tam známe kaskádovité ulièky vedúce hore-dole, presne ako zo seriálu„ V 
uliciach San Francisca “ ïalej krásny prístav alebo známy poblíž ležiaci ostrov Alcatraz - bývalé 
federálne väzenie, v ktorom si odpykával trest aj mafián Al 
Capone. Zaujímavos�ou tohto väzenia bolo, že v òom 
fungovala len teplá voda, aby sa väzni nemohli otužova� s 
cie¾om pripravi� na útek skoèením do studených vôd a 
preplávaním do mesta, lebo plávanie  v tak studenej vode by 
bez otužovania neprežili. Ale aj toto mesto má nevýhodu v 
podobe hustých hmiel valiacich sa na mesto hlavne ráno a 
veèer z oceánu. Takú hustú hmlu som naozaj ešte nevidela. 
Takže ani tu sme nenašli tú oèakávanú „pravú americkú 
modrú oblohu,“ ktorú možno èastejšie vídame u nás v 
Podkoniciach. Èo nás mrzelo, lebo sme si nemohli v celej 
kráse pozrie� pýchu mesta - most Golden Gate Bridge, ktorý 
bol  poèas nášho pobytu takmer stále zahalený v hmle.  Ale 
koneène som našla to, èo má by� v každom meste - kostol a 
ním bol kostol Petra a Pavla, v ktorom sme mali možnos� sa 
na chví¾u zastavi�. Na záver sme sa previezli aj známou 
elektrièkou Cable Car, ktorá je asi poslednou manuálne 
ovládanou elektrièkou s lanami vsadenými pod cestu a za 6 
dolárov sa na nej môžete odviez� až na koneènú. 

Napriek všetkému musím uzna�, že štát Kalifornia má ve¾a zaujímavých a pekných miest a je 
ve¾mi vyh¾adávaný nielen turistami, ale aj samotnými Amerièanmi, žije v òom ve¾a politikov a 
známych osobností. ¼udia žijúci v tejto západnej èasti Ameriky sú ve¾mi milí, radi sa prihovoria, 
usmejú a z nièoho niè zaželajú pekný deò, èo je ve¾mi sympatické.  Videla som tam však ve¾a ¾udí s 
nadváhou, èernosi, belosi, mladí èi starší a ani sa neèudujem, na každom kroku rôzne druhy „fast 
food“ t.j. rýchleho obèerstvenia, no a v supermarketoch nájdete prevažne mega balenie všetkého. 
Bol takmer problém kúpi� si len jednu f¾ašku vody, alebo pár jabåèok na zjedenie. Ale na druhej 
strane ve¾a ¾udí tam športuje, behajú a bicyklujú takmer všade. 

Navštívili sme aj hlavné mesto štátu Kalifornia - Sacramento. Majú tam vládne sídlo Capitol 
podobné Bielemu domu vo Washingtone a veru sme si mohli pozrie� aj sálu Kongresu a dokonca sa 
odfoti� aj pred kanceláriou guvernéra, ktorým bol napr. v minulom volebnom období Arnold 
Schwarzenegger.  Tu sme sa stretli aj s pravým „westernom“ t.j. americkým západom. Poèas 
„Zlatej Horúèky“ bolo Sacramento hlavným distribuèným miestom. Tieto èasy, ale aj mesto 
„kovbojov“ pripomína èas� mesta, ktorá je postavená vo westernovom štýle, v nede¾u tu ¾udia v 
kostýmoch z èias h¾adania zlata jazdia na koòoch a koèoch, nájdeme tam aj známy Ponny Express 
t.j. poštovú službu, ktorú v zaèiatkoch vykonávali jazdci na koòoch. Bolo to ve¾mi zábavné, 
Amerièania nemajú naozaj s nièím problém a vedia sa zabavi� aj sami na sebe. 

Americký západ sa môže pochváli� aj krásnymi národnými parkami, z ktorých tri sme navštívili. 
V národnom parku Yosemite nás zaujala 86 metrov vysoká sekvoja - ihliènatý strom pripomínajúci 
zmes borovice a tuje, ktorého obvod dosahuje až 25 metrov. Celý park sa pýši krásnymi horami 
pripomínajúcimi Vysoké Tatry alebo dokonca Alpy a peknými vodopádmi. Cestou do jedného z 
najkrajších národných parkov - Grand Canyon sme sa previezli aj po historickej ceste Route 66 - 
jedna z prvých dia¾nic, ktorá spájala východ a západ Ameriky a viedla z Chicaga do Los Angeles.

Spomínaný národný park Grand Canyon, ležiaci v štáte Arizona, vznikal po stároèia eróznou 
èinnos�ou. Krajinu neskutoèných skalných strží, roklín a farebných skál vymodelovali búrlivé vody 
rieky Colorado. Pred tým, ako sme si z jednej z najkrajších vyhliadok pozreli Grand Canyon, nám  ...

elektrièka Cable Car
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v kine premietli pekný 3D (trojrozmerný) 
film o jeho prvých obyvate¾och indiánoch a 
následnom objavení prvými Európanmi, 
ktorí splavovali rieku na dne kaòonu na 
primitívnych pltiach, až po ukážku 
dnešného moderného raftingu. Mali sme 
pocit, že v tom èlne sedíme a zalievajú nás 
vlny Colorada a tento pocit bol ïalej 
umocnený aj imaginárnym preletom cez a 
ponad kaòon, ako keby sme sedeli  v 
helikoptére.

Takto sme mali postupne možnos� 
precestova� štáty Kalifornia, Nevada, 
Arizona a Utah. Ve¾mi pozitívne hodnotím 
èistotu prostredia. Je vidie�, že obyvatelia si 
svoju krajinu vážia a na zemi nenájdete 
jeden papierik alebo odpadok, tak isto sú v èistote udržiavané aj verejné sociálne priestory.  Je tu 
ešte jedna zaujímavos�, èo sa týka vozidiel,  môžu predbieha� z obidvoch strán a na miestach, kde 
nie sú semafory idú autá pod¾a toho, kto, v akom poradí príde a èuduj sa svete, aj to bez problémov 
funguje. Prešli sme asi 3000 mí¾ a nevideli sme žiadnu kolíziu ani haváriu.  

Našu cestu sme ukonèili návštevou Las 
Vegas. Veèerný príchod do tohto mesta je 
neopísate¾ný. Už asi z 30 kilometrovej dia¾ky 
sme zazreli obrovskú žiaru milónov svetiel. Celý 
štát Nevada nevlastní žiadne nerastné 
bohatstvo, ani niè nevyrába a tak jediným 
zdrojom zárobkov je zábavný priemysel a 
hazard a Las Vegas je centrom tohto priemyslu. 
V podstate ide o jednu takmer 7 km dlhú ulicu 
zvanú Strip, plnú exkluzívnych hotelov, lepšie 
povedané kasín a atrakcií v podobe takmer v 
životnej ve¾kosti vyrobených napodobenín miest 
ako New York, Paríž, Rím, Benátky, Káhira a tak 

bez ve¾kého cestovania po svete máte možnos� vidie� Empire State Building a Sochu Slobody v 
New Yorku, alebo Námestie sv. Marka a gondoly v Benátkach, taktiež Fontánu di Trevi v Ríme, ako 
aj Ví�azný oblúk a Eiffelovu vežu v Paríži, èi Cheopsovu pyramídu a Sfingu v Gíze (Káhira).  Nuž èo, 
obrovský gýè, ale úžasná atmosféra a na každom kroku kasíno t.j. krásny obrovský hotel, ktorého 
vstup netvorí recepcia, ako sme zvyknutí u nás, ale hneï kasíno t.j. výherné automaty, stoly na 
ruletu, poker a iné hry od výmyslu sveta. A ¾udia tu hrajú vo dne, v noci, ale samozrejme hlavne v 
noci, keï každé kasíno je vysvietené, blikajú reklamy a nápisy, konajú sa rôzne predstavenia a 
vystúpenia umelcov. Veï angažmán tu mal aj samotný Karel Gott . Nuž my, obyèajní ¾udia, si to 
všetko so záujmom len prezrieme, tí s obrovskými bankovými kontami si poriadne zahrajú a 
zahazardujú, no a ten, èo aktuálne vyhrá sú�až „Èesko-Slovensko má talent“ si tam dokonca môže 
ís� aj zarobi� , no a slobodné dámy, ako ja, sa tam dokonca môžu za hocikoho vyda�, veï je tam 
nieko¾ko „Svadobných kaplniek“, v ktorých vás oddá aj samotný Elvis Presley. Ale niet krajšej 
svadby ako v Podkonickom kostole, v ktorom nás zosobáši náš pán farár :) a niet krajšieho 
miesta na svete ako je náš domov, kde sa vždy radi vrátime, akýko¾vek krásny kút sveta 
navštívime !

Vladimíra Turèanová

 :-)

:-)

Grand Canyon



V istom roku sa uskutoènil svetový pohár v zjazdovom lyžovaní.
Na tre�om mieste skonèil Švéd, na druhom Nemec a na prvom mieste lavína.

-Pod¾a èoho spoznáte majite¾a mobilného telefónu?
-Odstáva mu len jedno ucho.

Turista sa pýta ¾udožrúta:
"Toto je váš rodinný album?"
"Nie, to je moja kuchárska kniha!"

Doopatrujem starších ¾udí. Znaèka: V rekordne krátkom èase.

K mužovi na ulici priskakujú traja lotri s nožmi v ruke a žiadajú peniaze.
Napadnutý nestratí hlavu a krièí:
- Dajte si pozor! Ovládam džudo, karate, kung-fu...
Keï lotri ujdú, muž dodá:
- A ešte zopár japonských slov...

Do ordinácie vbehne rozzúrená žena posiata modrinami a krièí:
- Kde je ten psychiater, ktorý vylieèil môjho manžela zo zbabelosti?!

Cedu¾ka na ordinácii: Kvetiny a bonboniéry nepijem!

Èo bola vojna vo Vietname? To bieli poslali èiernych do krajiny žltých bojova� proti èerveným.

Generál slovenskej armády píše list generálovi ruskej armády: 
Tie rakety zem-vzduch èo ste nám poslali na testy fungujú vynikajúco, ale nabudúce nám 
pošlite rakety zem-lietadlo.

Zazvoní telefón, chlapík ho zdvihne a poèuje:
- Haló, je tam èíslo 444 444?
- Áno...
- Prosím Vás, mohli by ste mi zavola� lekára, zasekol sa mi prst v èíselníku!!!

Rus nájde debnièku plnú plynových masiek. Ako si ich prezerá, zistí, že sú poškodené.
Tak si povie, nevadí, predám ich Amerièanom. Tak im ich predá, ale Amerièania sú prefíkaní a 
zavrú ho do plynovej komory aj s jednou z masiek - èi to prežije.
Rus prežije a po návrate domov rozpráva celú historku kamarátovi. Na to mu kamarát povie:
- A èo myslíš, kto im predal ten plyn?

Dievèatko nalieha: 
"Tatko, ja chcem aby sloníky behali!"
Tatko plukovník odpovedá: 
"Ale srdieèko, to nejde, sloníky sú už unavené."
-Ale ja chcem aby bežkali!
-Vravím ti, že sú unavené.
-Tatko, aspoò chví¾oèku.
-Tak dobre. - plukovník sa vykloní z okna a krièí:
"Rota, na môj povel masky nasadi� a za autom poklusom klus!"

OKIENKO HUMORU

-kj-
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17.10.

18.10.

19.10.

20.10.

21.10.

22.10.

23.10.

30. NEDE¼A V CEZROÈNOM OBDOBÍ

17. 10. 2011 - 23. 10. 2011

18.30 - Sv. Lukáša, evanjelistu

+ Irena, Július a príbuzní

24.10.

25.10.

26.10.

27.10.

28.10.

29.10.

30.10.

31. NEDE¼A V CEZROÈNOM OBDOBÍ

24. 10. 2011 - 30. 10. 2011

18.30 - féria

18.30 - féria

18.30 - féria

+ František Oèenáš ml.
a st. rodièia Anna, Pavel a deti

18.30 - Sv. Šimona a Júdu, apoštolov

+ rodièia Hedviga a Emil Poliak

18.30 - féria

+ Anna a syn Jozef Bitner, 1. výroèie

+ František Patráš a rodièia

9.00
Za všetkých farníkov

7.30 - féria

Za Božiu pomoc a zdravie pre Elenu
a jej rodinu

Na úmysel

+ Anna a Juraj Turèan

7.30 - féria

18.30 - féria

+ Ján Ivaniè a rodièia

18.30 - féria

+ rodièia Emília a Pavel Homola
a ich rodièia

9.00
Za všetkých farníkov

FARSKÉ  OZNAMY

10. 10. 2011 - 16. 10. 2011

10.10.

11.10.

12.10.

13.10.

14.10.

15.10.

16.10.

18.30 - féria

18.30 - Sv. Kalixta I., pápeža a muèeníka

Poïakovanie za 50 rokov manželstva

29. NEDE¼A V CEZROÈNOM OBDOBÍ

Poïakovanie za 70 rokov života
a prosba o požehnanie rodiny 

7.30 - Sv. Terézie od Ježiša

18.30 - féria

+ Zoroslav Barla

18.30 - féria

+ Michal Kostúr, 1. výr.

+ rodièia Ema a Štefan Ivaniè
a ich rodièia

9.00
Za všetkých farníkov

Jozef Kuneš, farár

31.10.

1.11.

2.11.

3.11.

4.11.

5.11.

6.11.

32. NEDE¼A V CEZROÈNOM OBDOBÍ

31. 10. 2011 - 6. 11. 2011

9.00 - VŠETKÝCH SVÄTÝCH

7.30 - Na úmysel Sv. Otca

18.30 - Sv. Karola Borromea, biskupa

+ Milan, rodièia a Mária Jamrichová

18.30 - Sv. Martina de Porres, reho¾níka

Za všetkých farníkov

18.30 + Miroslav Balko a rod., 1. výr.

9.00
Za všetkých farníkov

7.30 - Sv. Imricha

Na úmysel

+ Ján Mojžiš
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15.00 - Na úmysel - NA CINTORÍNE
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