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VÁŽENÍ SPOLUOBÈANIA
Sme v Európskej únii a už máme aj euro, èo sa podarilo iba
nieko¾kým z tzv. nových èlenských krajín EÚ. V súèasnosti nás vstup
do eurozóny „zachytil“ aj s celosvetovou hospodárskou krízou. Preto
musíme by obozretní s finanènými prostriedkami aj v samospráve.
Nevieme ako to bude s výškou podielových daní pre rok 2009,
nako¾ko sa už teraz avizuje vyššia nezamestnanos, èo má dopad na
spomínané podielové dane.
Vyzerá to tak, že kríza zasiahne aj odpadové hospodárstvo. Ceny triedeného odpadu
výrazne klesajú. Predpokladá sa, že vo februári už budú ma ceny papiera a plastov mínusové
hodnoty. Spracovate¾ské firmy, ktoré z plastového odpadu vyrábajú vlákna do odevov, èi
materiálov v automobilovom priemysle, výkup triedených plastov pozastavujú. Bude úlohou
samospráv, teda obcí, udrža súèasný stav t.j. pravidelný odvoz všetkých odpadov.
Onedlho nás èaká už tretia priama vo¾ba prezidenta Slovenskej
republiky. Prvé kolo volieb bolo vyhlásené na 21. marca 2009 a druhé
kolo na 4. apríla 2009. Ústava hovorí o potrebe získa v prvom kole
nadpoloviènú väèšinu platných hlasov oprávnených volièov, zatia¾ èo
v druhom kole je zvolený ten, kto získa najväèší poèet platných
hlasov zúèastnených volièov.
Všetky potrebné informácie dostanete vèas v oznámení o
vo¾bách, ako aj na úradných tabuliach.
Jozef Jamrich
starosta obce

spravodaj@podkonice.sk
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OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE ...
1) VÝVOZ ODPADU
Harmonogram zberu druhotných surovín (plastov) v roku 2009:

23. február
23. marec
27. apríl
25. máj

22. jún
27. júl
24. august
28. september

26. október
26. november
28. december

2) ORDINAÈNÉ HODINY V ROKU 2009 V PODKONICIACH:
Mudr. HERKOVÁ (vždy od 14.00 hod.):
9.2.. -. 2.3.. - .30.3.. -. 27.4.. -. 25.5. .-. 22.6.. - .20.7. .- .17.8.. - .14.9.. -. 12.10.. -. 9.11.. - .7.12.
3) CHATA PLEŠE - BUFET
Otváracie hodiny bufetu: SOBOTA: 10.00 - 20.00 hod. NEDE¼A: 10.00 - 18.00 hod.

-jg-

ŠPORT
STOLNO-TENISOVÝ TURNAJ
Dòa 7. marca 2009 (sobota) usporiada Obecný úrad v
spolupráci so Stolno-tenisový oddielom a ZŠ s MŠ v Podkoniciach tradièný stolno-tenisový turnaj neregistrovaných hráèov.
Súaži budú ženy aj muži v troch vekových kategóriách:
do 30 rokov, 30-50 rokov a v kategórii 50 a viac rokov.
Víazi v každej kategórii budú odmenení vecnými cenami.
Zaèiatok turnaja je v našej telocvièni pri ZŠ naplánovaný na
-jk9.00 hod. Pozývame všetkých športových priaznivcov!

SPOLOCENSKÁ KRONIKA
GRATULUJEME
K VÝROCIU

50. rokov
Dušan Homola (è.d. 182
Jaromír Oèenáš (è.d. 194)
55. rokov

75. rokov
Július Porubèan (è.d. 281)
Božena Stanková (è.d. 212)

Elena Švihlová (è.d. 237)
80. rokov
60. rokov
Pavol Dobrík (è.d. 64)

OPUSTILI
NÁS
ZOMRELÍ
SPOLUOBCANIA
PODKONICKÝ Spravodaj

Júlia Kostúrová (è.d. 220)
Emil Turèan (è.d. 111)
Milan Patráš (68 rokov)
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KULTÚRA
SVIATKY, ZVYKY, TRADÍCIE
Fašiangy sú obdobím od Krstu Krista Pána ( nede¾a po Troch Krá¾och) do Popolcovej stredy,
kedy sa už zaèína 40 dòový pôst, ktorý konèí Ve¾kým piatkom. Fašiangy sú na dedinách aj dnes
spojené so zaká¾aèkami, svadbami, zábavami, obchôdzkami maškár a muzík po dedinách, v nie
tak dávnej minulosti aj s priadkami. Zvyky spojené s týmito starými maskami patrili už do kultúry
našich slovanských predkov a tvoria špecifickú súèas našej tradiènej kultúry. Bývalo tomu tak aj v
Podkoniciach. Posledné tri dni boli najveselšie a zábavy vyvrcholili v utorok poslednou muzikou
pred Popolcovou stredou. Fašiang konèil pochovávaním basy.
Hromnice (2. február) sa vyvinuli z dávnych rímskych slávností, ktoré mali oèistný charakter.
Súèasou týchto slávností boli aj sprievody so zapálenými svieèkami, ktoré symbolizovali magickú
oèistu nazývanú februatio. Z tohto slova je odvodený názov mesiaca február. Pod¾a levitických
predpisov Starého zákona každú matku pokladali po pôrode za rituálne, èiže obradovo neèistú, a to
po narodení chlapca 40 dní a po narodení dievèaa 80 dní. V tom období sa taká žena nesmela
pohybova na verejnosti ani vstúpi do chrámu. Po uplynutí uvedeného èasu, izraelská matka
sprevádzaná svojím mužom priniesla do jeruzalemského chrámu oèisovaciu obetu. Bohatšie
ženy obetovali baránka a holúbka èi hrdlièku, kým chudobné iba dva holúbky alebo hrdlièky.
Podobne aj Panna Mária priniesla na obetu svojho Syna, èo si dnes pripomíname ako sviatok
Obetovania Pána, ktorý sprevádza obrad svätenia sviec - hromnièiek.
Veriaci ¾ud zapa¾oval hromniènú sviecu vo svojich domoch pri vážnych príležitostiach, ako je
zaopatrovanie chorých alebo modlitbové bdenie pri zomierajúcom. Niektorí zapa¾ujú hromnièky aj
pri ve¾kej búrke.
U Slovanov bolo obdobie februára zasvätené bohu Perúnovi. A keïže Perún vládne hromu a
blesku, tak deò, poèas ktorého Perún otvára bránu Irie, sa nazval Hromnicami.
Sv. Valentín (14. február) bol kòazom a lekárom. Pod¾a legendy, keï sa
panovník Klaudius rozhodol zruši manželstvo, Valentín potajomky sobášil
zamilovaných, za èo bol zatknutý a kruto potrestaný. Klaudius ho dal verejne
popravi v deò pohanského sviatku luperkálií, poèas ktorých starí Rimania konali
obrady oèisty a prosili svojich bohov za dar plodnosti. Pre tento deò bola typická aj
„lotéria lásky” - každé dievèa vhodilo do urny lístok so svojím menom a slobodní
muži si potom žrebovali nastávajúcu. Valentín, ktorý svojím životom zaplatil
zrejme viac za kresanské svedectvo, než za asistenciu pri tajných sobášoch, bol
pochovaný pri mí¾niku na Via Flaminia.
Pod¾a niektorých historikov mu patronát nad za¾úbenými párikmi prischol iba
zhodou okolností - na jeho sviatok, 14. februára, sa totiž príroda prebúdza zo
zimného spánku a vtáky zaèínajú svoje svadobné tance. Sviatok sv. Valentína, ako deò, keï si
každý vyberá svojho milého, spomína roku 1380 vo svojom diele Parliament of Fowls aj otec
anglickej literatúry Geoffrey Chaucer. Zvyk posiela na sv. Valentína poh¾adnice, ako prejavy
sympatií vznikol ove¾a neskôr a má anglosaské korene. Prvú „valentínku” vraj v 15. storoèí poslal z
londýnskeho väzenia svojej manželke orleánsky vojvoda Charles. Táto milá tradícia sa rozšírila
najmä v 19. storoèí, keï sa svätovalentínske pozdravy zaèali vyrába hromadne. Sviatok prišiel
vhod aj ïalším obchodníkom - na stagnujúcom trhu, ktorý pred Vianocami poriadne prevetral
vrecká kupujúcich, sa objavil nový príažlivý artikel - valentínske bonboniéry, hraèky, kytice èi
parfumy.
Sviatok sv. Valentína je príležitosou drobným darèekom anonymne prejavi svoju náklonnos k
obdivovanej osobe, ale aj možnosou opätovne vyjadri priazeò blízkym - manželke, rodièom,
súrodencom, priate¾om, kolegom... Takáto šanca sa nám však ponúka každý deò a sv. Valentín
ostáva v Cirkvi v prvom rade známy ako muèeník kresanskej viery.
-vt- a -jk-
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VAŠE PRÍSPEVKY
.
SPOMIENKA NA JEDEN ŽIVOT...
Dòa 10. februára 2009 uplynie 95 rokov od narodenia èloveka,
ktorého si v Podkoniciach pamätajú zvláš tí skôr narodení, no napriek
tomu sa svojím životom dotkol viacerých generácií. Píšem o svojom
starom otcovi - Alfonzovi Mojžišovi (1914-1985).
Pán správca, ako ho viacerí zvykli oslovova, bol nielen
bohabojným, skromným, pracovitým a svedomitým èlovekom, ale aj
originálom obdareným mnohostranným talentom. Tento rodák z
Kališa maturoval v júni roku 1934 na Štátnom uèite¾skom ústave v
Banskej Bystrici. Vystriedal nieko¾ko uèite¾ských a správcovských
miest, najdlhšie zotrval v Podkoniciach (od roku 1940). Tu si založil aj
rodinu. V roku 1948 sa stal riadite¾om školy a po degradovaní
komunistami v roku 1953 ostal radovým uèite¾om - až do odchodu na
Alfonz Mojžiš
invalidný dôchodok v roku 1972. Uèite¾ský chlebík však nebol jeho
jedinou aktivitou. Starký, okrem iného, ve¾mi rád organizoval a nacvièoval ochotnícke divadlá.
Založil divadelný krúžok Vysoká a vychoval viacerých hercov a režisérov. Jeho zásluhou sa v roku
1949 v podkonickom kultúrnom dome postavilo aj nové javisko.
Pamätníci v Podkoniciach doteraz spomínajú aj na ve¾kolepé vianoèné (a iné) bohoslužby za
jeho organového sprievodu, kde vždy v plnej nádhere predviedol svoje majstrovstvo. V rodinnej
pozostalosti sa zachoval jeho vlastnoruène písaný kancionál, ktorý je dôkazom, že starý otec, ako
výnimoèný organista, folklorista a všestranný muzikant, robil nielen hudobné odpisy skladieb iných
autorov a zapisoval miestny folklór, ale aj sám tvoril. Je autorom viacerých väèších èi menších diel.
Keï sa v roku 1953 náš rodák, folklorista, hudobný skladate¾ a redaktor Pavol Tonkoviè
rozhodol, že pre Èeskoslovenský rozhlas v Bratislave nahrá ¾udovú hudbu z Podkoníc, uèite¾
Mojžiš bol aj pri tom. Pomáhal Tonkovièovi a zozbieral pre neho podkonické ¾udové piesne. Kvôli
nahrávaniu zorganizoval, nacvièil a viedol spevácky súbor dospelých a detský spevácky zbor. O 14
rokov neskôr spolupracoval aj pri usporiadaní osláv 60. narodenín Pavla Tonkovièa.
Pri príležitosti svojich 40. narodenín (10.2.1954) založil a do roku 1958 viedol Detský pioniersky
hudobno-spevácko-taneèný súbor, ktorý bol v tom èase lastovièkou medzi podobne orientovanými
hudobnými telesami. Starký uèil deti od základu všetko - noty, spieva aj hra na hudobných
nástrojoch. Návrhy krojov, ktoré doma šili a vyšívali mamy a staré mamy detí, zhotovila manželka
Pavla Tonkovièa - Irena. Alfonz Mojžiš absolvoval so súborom vyše 100 vystúpení po celom
Èeskoslovensku.

1.

2.
PODKONICKÝ Spravodaj
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VAŠE PRÍSPEVKY
.
Pri skladaní mozaiky jeho života netreba zabudnú ani na jeho fotografickú vášeò. Fotografie zo
života Podkoníc robil aj pre obecnú kroniku, v jeho rodinnom archíve sa zachovala aj fotografická
história slávneho Detského pionierskeho hudobno-spevácko-taneèného súboru, fotografie z
divadelných predstavení a zo života školy.
V roku 1960 Alfonz Mojžiš zorganizoval a redakène viedol vychádzanie miestnych novín
Podkonický spravodajca (vychádzali 2 roky a tlaèili ich Stredoslovenské tlaèiarne Banská Bystrica).
Založil a viedol viaceré miestne organizácie, okrem ochotníckych predstavení režíroval aj iné
kultúrne podujatia (bábkové divadlo pre deti, rôzne umelecké programy, oslavy, zábavy, majálesy,
karnevaly, výlety, výstavy...). Popri tomto stihol vychova aj vèelárov, mládež uèil štepi a pestova
stromèeky, záhradkárèi a majstrova...
Ve¾a by sa dalo písa o podrobnostiach z pracovného a súkromného života tohto všestranného
uèite¾a. Ve¾a by o tom vedela rozpráva aj jeho manželka Milka, moja stará mama, vïaka ktorej sa
mohol rozdáva tak naplno, ako to robil.
Zomrel 28.9.1985. Na jeho poèes bola dòa 14.11.2000 odhalená pamätná tabu¾a, ktorá je
dodnes umiestnená na budove terajšieho Kresanského domu. Kedysi to totiž bola škola, v ktorej
starý otec Mojžiš s rodinou prežil kus života a odovzdával svoje vedomosti, skúsenosti a zruènosti
podkonickým deom.
Zuzana ÈEMANOVÁ

3.

5.
Foto:
1) Mojžiš s èlenmi inštrumentálnej zložky
svojho detského súboru
2) Deti v podkonickej škole (zaè. 50. rokov
20. stor.) jedia mrkvové halušky, ktoré
varili so svojím uèite¾om Mojžišom
3) Alfonz Mojžiš s jednou zo svojich tried
4) Vystúpenie detského súboru - dievèatá
5) Vystúpenie detského súboru - chlapci

4.
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FARSKÉ OZNAMY
16. 2. 2009 - 22. 2. 2009
18.00 - féria

9. 2. 2009 - 15. 2. 2009
18.00 - féria
9.2.

Poïakovanie za 75 rokov život

16.2.

18.00 - Sv. zakl. rehole Služobníkov P.Márie

18.00 - Sv. Školastiky, panny
10.2.

+ František Balko

17.2.

Na úmysel (cel.)

18.2.

+ Anton Vráb

Poïakovanie za dož. 80 rokov života

18.00 - féria
20.2.

15.2.

+ Ivan Patráš
6. nede¾a v období cez rok
9.00
Za farnos

21.2.

22.2.

23. 2. 2009 - 1. 3. 2009
18.00 - Sv. Polykarpa
23.2.

+ Irena a Ludvik Flaška

+ Milan Patráš

2.3.

Na úmysel

3.3.

+ Ján Slobodník

4.3.

28.2.

1.3.

+ Mária a Ján Oèenáš a ich deti

+ František, Helena a ich rodièia

+ rod. Irena a Július Gajdoš
18.00 - féria

5.3.

18.00 - féria
27.2.

+ Jozef Kostúr a dcéra Marta

8.00 - Sv. Kazimíra

18.00 - féria
26.2.

7. nede¾a v období cez rok
9.00
Za farnos

18.00 - féria

18.00 - POPOLCOVÁ STREDA (pôst)
25.2.

Za novomanželov

2. 3. 2009 - 8. 3. 2009
18.00 - féria

18.00 - féria
24.2.

+ Anton Vráb
14.00 - Sv. Petra Damianiho

18.00 - féria
14.2.

Na úmysel

19.2.

18.00 - féria
13.2.

Na úmysel
18.00 - féria

18.00 - féria
12.2.

Za modlitbové spoloèenstvo u Turèanov
8.00 - féria

8.00 - Panny Márie Lurdskej
11.2.

+ rod. Anna, Peter, Filip a z rod.

+ Pavol a syn Jozef Rapèan
18.00 - féria

6.3.

+ Mária a Juraj Patráš a ich deti

18.00 - féria

18.00 - Sv. Perpetuy a Felicity

Za modlitbové spoloèenstvo u Chabanov

+ František a st. rodièia Anna a Pavol

1. nede¾a v pôstnom období
9.00
Za farnos

7.3.

8.3.

2. nede¾a v pôstnom období
9.00
Za farnos

ZMENA FARSKÝCH OZNAMOV VYHRADENÁ !

PODKONICKÝ Spravodaj

Mgr..Pavel Glejdura
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