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VÁŽENÍ SPOLUOBÈANIA.

Už len pár dní nás delí od volieb do Európskeho parlamentu.  Budeme voli� 13 našich 
nových poslancov do európskeho parlamentu, ktorý má ma� vyše 700 poslancov.  Nie sú to 
vo¾by nedôležité, ako sa to môže zda� najmä ¾uïom, ktorí sa držia hesla, že Brusel je ïaleko. 
Dnes  v ére rýchlych digitálnych komunikácií je Brusel ve¾mi blízko a každú chví¾u odtia¾ 
dostávame nejaký nový zákon alebo rôzne smernice a usmernenia, ktoré sme ako èlenovia EÚ 
povinní rešpektova� v našej legislatíve, ako obèania Európskej únie. Preto odpoveï na otázku: 
"Ís� alebo neís� voli�?", by mala by� jasná - ís�. 

Európske zákony a normy máme už prebraté vo vyše 65%. Preto nie je vôbec jedno, kto nás 
bude v európskych inštitúciách zastupova�. Na druhej strane je pravdou, že o práci slovenských 
europoslancov sme málo informovaní. Mali by viacej chodi� medzi volièov a nekomunikova� len 
so svojimi politickými subjektmi. Väèšina europoslancov znovu kandiduje. Preto treba zváži�, 
ktorí z nich si zaslúžia opätovnú dôveru.   

Ïalej sa chcem zmieni� o 2. roèníku „Tonkovièových folklórnych slávností“, ktoré sa 
uskutoènili dòa 24. mája 2009. Pod¾a odozvy Vás obèanov, môžem konštatova�, že podujatie 
sa vydarilo vïaka peknému poèasiu a samozrejme vydarenému vystúpeniu všetkých 
folklórnych skupín. Preto sa chcem touto cestou poïakova� všetkým úèinkujúcim za pekný 
štvorhodinový program, ako aj organizátorom a brigádnikom podujatia - Folklórnej skupine 
Vysoká, ktorí v sobotu 23.5.2009 urobili maximum pre toto podujatie. Taktiež patrí poïakovanie 
chlapom a ženám za perfektný guláš a klobásy, ako aj dobré bufetové služby. Zároveò ïakujem 
sponzorom podujatia:

Randa +R s.r.o. - stavebná firma, Družstvo chovate¾ov oviec, Kópia Jamek s.r.o., Ladislav 
Slobodník, Po¾nohospodárske družstvo Podkonice, Súkromná farma B&B, Po¾ovné združenie 
Vysoká Podkonice, Nera s.r.o., Podkonice, Súkromný podnikate¾ Peter Houžva a 
Banskobystrický samosprávny kraj.

Jozef Jamrich
starosta obce

www.podkonice.sk
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OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE

SPOLOCENSKÁ KRONIKA

50. rokov

Anna Vrábová (è.d. 191) 60. rokov

Elena Vrábová (è.d. 262)

55. rokov

Ján Majsniar (è.d. 342)

   Mariana Vrábová (è.d. 328)

NARODENÉ
DETI

Katarína Re¾ovská  (15.05.2009) - rodièia: Ján a Silvia, è.d. 183

Dominik Barla  (18.05.2009) - rodièia: Martin a Miroslava, è.d. 112

Laura Hlinková  (20.05.2009) - rodièia: Patrik a Dace, è.d. 307

Jún 2009

1) UZNESENIE ÈÍSLO 53
     Z 18. ZASADNUTIA OZ V PODKONICIACH , KONANÉHO DÒA 14. MÁJA 2009

OBECNÉ ZASTUPITE¼STVO :

Vzalo na vedomie:

1. Kontrolu predchádzajúceho uznesenia
2. Prehodnotenie prevádzky Chaty Pleše
3. Èerpanie rozpoètu obce za 1.Q 2009

Schválilo:

1. Závereèný úèet obce za rok 2008
2 22. Odpredaj obecného pozemku o výmere 150m  v cene 1,66 €/m  evidovaný

na LV è. 977 p.è. KN  E 1991 lokalita Studnièky pre Po¾ovné združenie 
Podkonice Vysoká

3. Úver vo výške 20 000 € pre úèely rekonštrukcie miestnej komunikácie Blatina

Neschválilo:

1. Odpredaj obecného pozemku p.è. 268 k.ú. Podkonice. 

Jozef Jamrich
starosta obce

7:0:0

pomer
hlasov:

V Podkoniciach, 15.5.2009

6:0:1
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OZNAMY

V rámci projektu Otvorená škola pozývame každý 
pondelok a štvrtok od 15.00 hod. do 19,30 hod. do PC 
miestnosti aj seniorov, ktorí by sa chceli nauèi� základy 
prác na poèítaèi. Zabezpeèíme Vám lektorov.

- oslavy MDD sa budú kona� v rámci regiónu v sobotu 
20. júna 2009 na ihrisku v Priechode

- splavovanie Hrona sa preložilo na 27. jún 2009

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

- v prípade záujmu máme ešte vo¾né miesta na výlet do Western City - mesteèka pri 
Liptovskom Mikuláši 18. júna 2009.

K DOPRAVNEJ VÝCHOVE

15. mája mali naši žiaci možnos� zvládnu� prostredníctvom Automotoklubu teóriu dopravnej 
výchovy a o 2 týždne neskôr aj prax na mobilnom detskom dopravnom ihrisku na kolobežkách a 
bicykloch v areály školy.

K MDD

MDD sme oslávili v piatok 29. mája v škole. Deti sú�ažili v rôznych disciplínach a potom dostali 
aj sladkú odmenu. Neodradilo nás ani nepriaznivé poèasie, presunuli sme sa do telocviène.
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VAŠE PRÍSPEVKY

Žije v domèeku pri bratislavskom letisku, na ktorom pred rokmi pracoval, dnes už len spomína 
na lety na �ažkých liberátoroch nad britským pobrežím. Smer - nemecké ponorky a vojnové lode. 
Jeho uniformu seržanta RAF už dávno zožrali mole na povale, ale na svoju životnú pú� stále rád 
spomína:  

Ako 16 roèný sa v roku 1939 po rozpade Èeskoslovenska vybral s matkou do Kanady, kde 
absolvoval najprv kurz angliètiny, potom pracoval v garážach, neskôr v rafinérii. V roku 1943 sa 
prihlásil ako dobrovo¾ník na vojnu. Vtedy bol vojenským pridelencom èeskoslovenskej exilovej 
vlády pre USA a Kanadu Ján Ambruš (velite¾ stíhacej perute v RAF a velite¾ celého slovenského 
letectva, zomrel pred pätnástimi rokmi v USA) , ktorý mu pomohol a zariadil, aby Emil Ïurica mohol 
nastúpi� ako pilot do èeskoslovenského letectva. Keïže mal slabší zrak, musel sa Ïurica uspokoji� 
s výcvikom rádiotelegrafistu a strelca pre bombardéry Consolidated B-2. Výcvik trval vyše roka, 
najprv v Anglicku, neskôr na Bahamách. Tam sa už uèili nalietava� na ponorky. Pri jednom cviènom 
lete, keï leteli na Bermudy ich pri návrate zastihla tropická búrka. Vleteli do tej búrky a v 
nasledujúcich dvadsiatich piatich minútach získali lepšiu predstavu o bermudskom trojuholníku. 
Ustaviène  striedavo padali až k morskej hladine a stúpali, až nakoniec  sa z tej pasce nejakým 
zázrakom dostali. 

Zaèiatkom jari 1945, blížil sa koniec vojny a Nemci už boli riadne vyèerpaní, mali èoraz menej 
bojaschopných lietadiel i vojnových lodí, vtedy dostali rozkaz letie� nízko nad hladinou, aby ich 
nezachytili radary a potopi� všetko nepriate¾ské. Na nijakú nemeckú ponorku v blízkosti Britských 
ostrovov však už vtedy nenatrafili.  Správa o kapitulácii nemeckej brannej moci ho zastihla v 
Škótsku, neskôr ich previezli potichu na juh Anglicka. Pripravovali ich na vojnu proti Japonsku, ale 
jeho peru� nakoniec nenasadili a to znamenalo jediné - demobilizáciu a návrat do vlasti. 

.

Jún 2009

Teší nás, že naša pomerne malá obec Podkonice sa 
dostáva do povedomia aj vïaka významným osobnostiam, 
rodákom, ktorí sa stali úspešnými vo svojom povolaní. 
Jedným z nich je aj seržant Emil John Ïurica (ako ho vtedy 
volali).  Dnes má už takmer 87 rokov a je posledným 
slovenským letcom Royal Air Force (RAF), britského 
krá¾ovského letectva. Hoci na Slovensku o òom vie málokto, 
Ve¾ká Británia na Ïuricu nezabúda a odkedy je Slovensko 
samostatným štátom dostáva z Británie  príspevok 
vojnového veterána. Vlani v októbri ho pozvali aj na stretnutie 
s krá¾ovnou Alžbetou II., ktorá bola  v Bratislave v rámci 
návštevy Slovenska. Žia¾, nemohol sa stretnutia zúèastni�, 
lebo bol ve¾mi chorý.

EMIL ÏURICA
posledný slovenský letec Royal Air Force (RAF), britského krá¾ovského letectva

Najprv sa zastavil v Prahe, kde s 
prestávkami prežil prvý povojnový rok. 
Medzitým odbiehal do rodných Podkoníc, 
až si tam našiel budúcu manželku. Neskôr 
sa spolu pres�ahovali do Bratislavy. Na 
tunajšom letisku Emila Ïuricu potrebovali. 
Dlho bol jediný z pozemného personálu, èo 
vedel po anglicky.

Prišiel však Ví�azný február a letci 
západného zahranièného odboja zaèali by� 
novej moci podozriví. Prenasledovali síce  ...

Emil Ïurica a fotky z roku 1945

Bombardér B-24-Liberator 
na takom Emil Ïurica lietal poèas II. svetovej vojny
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VAŠE PRÍSPEVKY.

Foto: Dušan Koctúr "Podkonièan" a Ing. Martina Kubišová, PhD.

najmä dôstojníkov, viac ráz ho však chceli z práce vyhodi�. 
Rodièia sa už-už chceli vráti� z Kanady domov, keï vtom sa nepriedušne uzavreli štátne 

hranice. Trvalo dlho, kým ich Ïurica mohol prekroèi�. Keï sa vrátil z Kanady, povedali mu na 
bezpeènosti, že to bola skúška. Zrejme poèítali s tým, že zostane vonku, ale ako mohol, keï ho 
doma èakala žena a deti? 

Mnohí z jeho spolubojovníkov vtedy emigrovali. Nikto z posádky už nežije. Zomrela aj Ïuricova 
manželka. Nad ich domèekom ustaviène lietajú ve¾ké stroje. Stojí predsa v bezprostrednom 
susedstve letiska. "Je to hudba môjho života," odpovie na otázku, èi nesníva o nejakom tichšom 
prostredí.

Na podnet Dušana Koctúra spracovala Vladimíra Turèanová pod¾a èlánku v denníku Pravda 

TONKOVIÈOVE FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI OÈAMI FOTOOBJEKTÍVOV (24. máj 2009)

viac fotografií najdete na:
www.podkonice.sk
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DUCHOVNÉ OKIENKO

KONÈÍ SA ROK SV. PAVLA (29. JÚN 2008 - 29. JÚN 2009)

Sv. Pavol sa narodil niekedy v rokoch 5-10 po Kristovi v Tarze v Cilícii (južné Turecko) v 
židovskej rodine, ktorá požívala práva rímskeho obèianstva. Rodièia mu dali dve mená: Šavol 
(Saulus  meno prvého židovského krá¾a) a Pavol (Paulus  malý, malej postavy). Dostal vynikajúce 
vzdelanie a ako správny Žid - vyuèil sa stanárskemu remeslu. Vyrábal stany alebo lodné plachty, èo 
bol vtedy ve¾mi h¾adaný tovar.

V prvom rade však ostal dôsledným, až fanatickým farizejom. Zahorel nenávis�ou proti novému 
uèeniu, ktoré hlásal Ježiš Kristus a jeho apoštoli. Bol pri kameòovaní sv. Štefana, prenasledoval 
kres�anov... No na ceste do Damasku sa mu zjavil sám Ježiš Kristus.

Na tri dni z toho oslepol, ale potom sa dal pokrsti� a nieko¾ko dní nato už ohlasoval v 
synagógach Ježiša Krista a rozprával o tom, èo sa mu prihodilo. Židom sa to nepáèilo a chceli ho 
zabi�. On im však ušiel (jeho uèeníci ho spustili v koši cez hradby - /Sk 9,19-25/) a odišiel na juh do 
púšte, aby sa pripravil na apoštolsky úrad. Asi po troch rokoch sa vrátil spä� do Damasku a odtia¾ do 
Jeruzalema, aby vyh¾adal apoštolov. Avšak kvôli jeho povesti prenasledovate¾a kres�anov - každý 
sa ho bál. Vtedy sa ho ujal Barnabáš.

Z Jeruzalema odišiel Pavol asi na štyri roky do Tarzu. Potom spolu s Barnabášom zamierili do 
Antiochie, kde hlásali evanjelium medzi pohanmi. 

V roku 47-48 spolu s Jánom, Markom evanjelistom a Barnabášom vykonal prvú misijnú cestu 
na Cyprus a do južných provincii Malej Ázie (Antiochia v Pizídii, Ikónium, Lystra, Derbe). Založili 
nové cirkevné spoloèenstvá, ale zakúsili aj ve¾a prenasledovania.

Druhá misijná cesta sa udiala v rokoch 49-52 v spoloènosti Sílasa do Malej Ázie a na 
európskom kontinente (Filípy, Solún, Atény a Korint).

Poèas tretej misijnej cesty (53-58) sa tri roky zdržal v Efeze. Kvôli prenasledovaniu musel z 
Efezu odis� cez Macedónsko do Korintu. Zažil mnoho utrpenia, sklamania, ale aj radosti z 
apoštolátu a služby Bohu (2 Kor11,16-33). V Jeruzaleme ho uväznili a vïaka tomu sa dostal do 
Ríma. V Ríme bol vo väzení. Posledné roky jeho života sú však pre nás zahalené tajomstvom.

Po odsúdení ho s�ali meèom. Pod¾a tradície ho pochovali na cintoríne pri Ostijskej ceste na 
¾avom brehu rieky Tiber. Cisár Konštantín Ve¾ký dal nad jeho hrobom vystava� menšiu baziliku. 
Namiesto nej tam teraz stoji nádherná bazilika sv. Pavla, ktorá bola dokonèená v r. 1854.

Sv. Pavol sa zvykne nazýva� „apoštolom národov“, pretože je najväèším misionárom všetkých 
èias a jeho listy sa èítajú ako Božie slovo na celom svete.

Využime všetci naplno posledné dni milostivého roka svätého Pavla. Môže nám k tomu pomôc� 
aj jeho „desatoro“, nechajme sa teda inšpirova� do všedných aj sviatoèných dní...

Desatoro sv. apoštola Pavla:
1. Všetko môžem v tom, ktorý ma posilòuje. (Flp 4,13)
2. Z Božej milosti som tým, èim som. (1 Kor 15,10)
3. Viem, komu som uveril. (2 Tim 1,12)
4. Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus. (Gal 2,20)
5. Pre všetkých som sa stal všetkým, aby som získal aspoò niektorých. A 

všetko robím pre evanjelium, aby som mal na òom podiel. (1 Kor 9,22-23)
6. Pre mòa ži� je Kristus, a zomrie� zisk. (1 Kor 9,22)
7. Lebo keï som slabý, vtedy som silný. (2 Kor 12,10)
8. Zabúdam na to, èo je za mnou, a uháòam za tým, èo je predo mnou. (Flp 

3,13)
9. Všetko pokladám za stratu pre vznešenos� poznania Krista Ježiša, môjho 

Pána. (Flp 3,8)
10. Dobrý boj som bojoval, beh som dokonèil, vieru som zachoval. (2 Tim 4,7)

-jk-
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50 ROKOV FUTBALU V PODKONICIACH

V tomto roku si pripomíname 50.výroèie založenia futbalového klubu v Podkoniciach. 15. Júna 
1959 na mimoriadnej schôdzi telovýchovnej jednoty Tatran Podkonice bol prijatý návrh prihlási� do 
sú�aži futbalový oddiel. Prvým predsedom sa stal Valentín Ivaniè. Družstvo mužov bolo zaradené 
do 4. triedy okresu Banská Bystrica. Od tohto èasu sa zaèala písa� história futbalu u nás. Za toto 
obdobie prežil podkonický futbal  mnoho smutných, ale hlavne radostných chví¾.

Históriu písalo ve¾ké množstvo futbalistov, ako aj funkcionárov. Z futbalistov, ktorí zaèínali s 
futbalom zostali nažive už len niektorí: Slavomír Budaj, Viliam Barla, Ján Ivaniè, Ervín Ivaniè, Jozef 
Kostúr, Cyril Oèenáš, Jozef Patráš, Ladislav Slobodník a Jozef Turèan

Z funkcionárov sú medzi nami ešte Vladimír Turèan a Ondej Turèan. História sa zaèala písa� na 
„Brezinách“ a od roku 1964 na „Brodku“ . Ve¾ké oslavy sa uskutoènili v roku 1979 pri 20.výroèí, ako 
aj v roku 1984. V oboch prípadoch boli lákadlom internacionáli Slovana Bratislava. Futbalisti 
zaznamenali nieko¾ko pozoruhodných výsledkov. „A“ mužstvo odohralo v najvyššej okresnej sú�aži 
24. sezón. Družstvo dorastencov hralo v roku 1995 krajskú sú�až. Za toto obdobie sme vychovali 
množstvo hráèov, ktorí našli uplatnenie vo vyšších sú�ažiach. Najväèším úspechom bol prestup 
Ondreja Kostúra do slovenskej ligy do mužstva Dukla Banská Bystrica.

V rokoch 1977 - 1985 sa každoroène uskutoèòoval turnaj žiakov za úèasti najlepších 
slovenských celkov, ako aj mužstiev zo zahranièia.

Pä�desiate výroèie si pripomenieme v dòoch 27.-28. Júna 2009. V sobotu 27.6.2009 sa 
uskutoèní slávnostná akadémia v kultúrnom dome, kde si zaspomíname na históriu futbalu. V 
nede¾u sa na ihrisku „Brodok“ uskutoènia futbalové stretnutia hráèov Podkoníc a Priechodu s týmto 
programom:

Žiaci Podkonice - Priechod 10.00 hod.
St. páni Podkonice - Priechod 11.30 hod.
Veteráni Podkonice - Priechod 14.00 hod.
All stars 75 Podkonice - Priechod 15.30 hod.
„A“ mužstvo Podkonice - Priechod 17.30 hod.

Pavol Kukuèka
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ZMENA FARSKÝCH OZNAMOV VYHRADENÁ !

15.6.

16.6.

17.6.

18.6.

19.6.

20.6.

21.6.

18.30 - féria

+ Irena a Ján Stanko

12. NEDE¼A V OBDOBÍ CEZ ROK

15. 6. 2009 - 21. 6. 2009

18.30 - féria

Ján Šipka

22.6.

23.6.

24.6.

25.6.

26.6.

27.6.

28.6.

18.30 - Sv. Pavlína z Noly, biskupa

13. NEDE¼A V OBDOBÍ CEZ ROK

22. 6. 2009 - 28. 6. 2009

18.30 - féria

7.30 - Narodenie sv. Jána Krstite¾a

29.6.

30.6.

1.7.

2.7.

3.7.

4.7.

5.7.

18.30 - Návšteva Panny Márie

18.30 - Sv. Tomáša, apoštola

SV. CYRILA A METODA

29. 6. 2009 - 5. 7. 2009

Poïakovanie za 60 rokov manželstva
(Anna a Vladimír)

7.30 - féria

+ Anna Kostúrová

18.30 - féria

8.6.

9.6.

10.6.

11.6.

12.6.

13.6.

14.6.

18.30 - féria

+ Mária a Jozef Homola a ich deti

18.30 - NAJSV. KRISTOVHO TELA A KRVI

18.30 - féria

+ Alžbeta, Emil, syn a vnuk

11. NEDE¼A V OBDOBÍ CEZ ROK

8. 6. 2009 - 14. 6. 2009

+ Anna a Ján

18.30 - Sv. Antona Paduánskeho, kòaza

7.30 - féria

Na úmysel

Za farnos�

Na úmysel

+ Pavol a Mária Oèenáš,
za� Dušan a Jozef

Na úmysel

17.00 - Svätej Alžbety Portugalskej

Za novomanželov (Michaela a Kamil)

18.30 - féria

18.30 - SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLOV

+ Anton Vráb (výroèná)

18.30 - Prvých sv. muèeníkov Cirkvi

+ Ján Mojžiš

7.30 - féria

Na úmysel

9.00
Za farnos�

18.30 - Sv. Ladislava

+ Jozef a Juliana Barlová

+ Ján Ivaniè

+ Milan Patráš

18.30 - Nepoškvrneného Srdca P. Márie

18.30 - féria

Na úmysel

18.30 - Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

18.30 - Sv. Efréma, diakona

+ Emil Bittner

+ Ján a Anna a ich deti

+ Štefánia a Ladislav

+ Matúš Burian

Mgr..Pavel Glejdura

9.00
Za farnos�

9.00
Za farnos�

9.00
Za farnos�

FARSKÉ  OZNAMY
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