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V januárovom čísle Spravodaja som spomínal novú legislatívu. Nakoľko v tomto čase z
priestorových dôvodov nebolo možné uverejniť viaceré zmeny, dnes by som vás chcel
poinformovať o ďalších, ktoré sa dotýkajú všetkých nás.
Vyšla nová vyhláška MV SR č. 401/2007 Zz., ktorá ustanovila užívateľom rodinných
domov a iných stavieb povinnosť v stanovených lehotách čistiť komín a vykonávať jeho
kontrolu kominárom alebo revíznym technikom komínov. V zmysle citovanej vyhlášky je
užívateľ rodinného domu povinný komín počas prevádzky čistiť a kontrolovať najmenej v
týchto lehotách:
Ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým výkonom do 50 kW raz za :
1)..4 mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé palivá, alebo spotrebiče na
kvapalné palivá
2)..6 mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín
bez vložky
3)..12 mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o
komín s vložkou,
Vykonanie čistenia a kontroly komína je užívateľ rodinného domu alebo inej stavby
povinný preukázať na účely kontroly orgánu vykonávajúcemu požiarny dozor. Komín
možno vypaľovať len výnimočne, ak nemožno odstrániť usadeniny spalín iným spôsobom.
Komín môže vypaľovať iba kominár alebo revízny technik komínov s pomocou ďalšej
osoby. Vypaľovanie komínov sa oznamuje obci.
Za nedodržanie lehôt čistenia a kontroly komína môže orgán vykonávajúci štátny
požiarny dozor uložiť pokutu do výšky 3000 Sk. Touto vyhláškou sa sleduje bezpečnosť
rodinných domov, zdravie a životy ľudí, ktoré musia byť prvoradé, ako aj predchádzanie
požiarom.
Ďalej vyšiel zákon NR SR č. 17/2007, ktorý ustanovuje vlastníkom rodinných domov
pravidelnú kontrolu kotlov a vykurovacích sústav od 1. januára 2008. Tento zákon sa
vzťahuje na:
a) kotly s menovitým výkonom od 20 kW vrátane v budovách, ktoré spaľujú tuhé a
tekuté fosilné palivá, biomasu a bioplyn a sú určené na vykurovanie priestorov a prípravu
teplej úžitkovej vody
...pokračovanie na 2.strane
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PRÍHOVOR STAROSTU OBCE
...pokračovanie z 1. strany
b).vykurovacie sústavy v budovách, ktorých súčasťou je kotol podľa písmena a) starší
ako 15 rokov
c).klimatizačné systémy v budovách s menovitým výkonom od 12 kW vrátane
Pravidelnú kontrolu zariadení zabezpečuje vlastník budovy, v ktorej je zariadenie
umiestnené. Vlastník budovy je povinný objednať si kontrolu zariadenia u oprávnenej
osoby, ktorá má osvedčenie na výkon kontroly zariadení. Vlastník budovy je povinný:
a).uchovávať správu z kontroly 3 roky po vykonaní nasledujúcej pravidelnej kontroly
b).pri predaji budovy odovzdať správu z poslednej kontroly novému vlastníkovi
c).pri prenájme budovy alebo zariadenia odovzdať osvedčenú kópiu správy z poslednej
kontroly nájomcovi.
Intervaly pravidelnej kontroly kotlov v závislosti od menovitého výkonu, druhu
spaľovaného paliva a kategórie budovy sú nasledovné:
-.menovitý výkon kotla od 20 kW 30 kW, palivo tuhé je interval kontroly pre rodinné
domy každých 10 rokov, pre iné budovy každých 7 rokov
-.menovitý výkon kotlov od 20 kW 30 kW, palivo zemný plyn, každých 15 rokov, iné
budovy každých 12 rokov
Ak sa jedná o kontrolu kotla staršieho ako 15 rokov, vykoná sa spolu s pravidelnou
kontrolou kotla aj kontrola vykurovacej sústavy.
Zanedbaním tejto povinnosti sa fyzická osoba vlastník dopúšťa priestupku, za ktorý
môže obec uložiť pokutu do 10 000 Sk.
Uvedeným zákonom sa sleduje racionalizácia spotreby energie a obmedzenie emisií
oxidu uhličitého.
Jozef Jamrich
starosta obce

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
OZNAM PRE MLÁDEŽ
Keď si máš chuť zahrať volejbal, nohejbal,
stolný tenis, prípadne kalanetiku, priď si zacvičiť do
telocvične. Časový rozpis je na školskej nástenke.
ZŠ s MŠ Podkonice
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OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE
1) VÝVOZ PLASTOV V ROKU 2008
25. február 2008
27. marec 2008
28. apríl 2008
26. mája 2008

23. júna 2008
28. júla 2008
25. augusta 2008
26. septembra 2008

27. októbra 2008
24. novembra 2008
22. decembra 2008

2) DAŇ ZA PSA
Upozorňujeme daňovníkov, ktorí ešte
nezaplatili daň za psa splatnú do 31. januára
2008 vo výške 250,- Sk, aby tak urobili v čo
najkratšom termíne priamo do pokladne obecného
úradu.
V prípade nezaplatenia dane, budeme
postupovať podľa platných predpisov a pristúpime
k exekúčnemu konaniu.

Zároveň prosíme majiteľov psov, ktorí do dnešného dňa neprihlásili/neodhlásili svojho
psa do evidencie/ z evidencie, aby tak urobili v čo najkratšom termíne. Podľa zákona č.
282/2002 Z.z. evidencii podlieha každý pes držaný na území obce viac ako 90 dní.
-jg-

Upozorňujeme majiteľov psov, že sme zaznamenali veľké
množstvo voľne pohybujúcich sa psov po obci v denných, ako aj
nočných hodinách. V zmysle Všeobecno-záväzného nariadenia
obce Podkonice č. 6 z roku 2002, § 3 je majiteľ povinný urobiť také
opatrenie, aby zabránil úteku svojho psa z chovného priestoru.
Vyzývame majiteľov psov, aby rešpektovali uvedené nariadenie,
nakoľko voľný pohyb psov je možný na verejnom priestranstve len
na vôdzke a s nasadeným náhubkom. V opačnom prípade za
tento priestupok obec je povinná uložiť pokutu do výšky 500 Sk.
Ak sa držiteľ psa dopustí tohto priestupku opakovane, je možné
uložiť pokutu do výšky dvojnásobku v zmysle § 8 uvedeného VZN.
Veríme, vážení občania, hlavne majitelia psov, že pochopíte
toto upozornenie vzhľadom na bezpečnosť ostatných
spoluobčanov a hlavne detí.

3

Február 2008

PODKONICKÝ Spravodaj

OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE
3) UZNESENIE ČÍSLO 23
Z 9. ZASADNUTIA OZ V PODKONICIACH , KONANÉHO DŇA 17. JANUÁRA 2008
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO :
Vzalo na vedomie:
1. oboznámenie sa s činnosťou prevádzky lyžiarskeho vleku
2. oboznámenie o vybavení sťažnosti na SPF
3. oboznámenie sa so zápisom kontroly BOZP na ZŠ s MŠ Podkonice

Schválilo:

pomer
hlasov:
6:0:0

1. návrh plánu činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2008

Neschválilo:
1. žiadosť Ingrid Očenášovej o prijatie do zamestnania ako ošetrovateľky

Doporučilo starostovi obce:
1. previesť prieskum záujmu občanov nad 70 rokov veku, ohľadne stravovania
2. preveriť majetkovoprávne vysporiadanie TJ Tatran Podkonice
3. prejednať s T-Com rozšírenie internetu v obci
4. v Podkonickom spravodaji upozorniť majiteľov psov o voľnom pohybe a
následnom odchyte

Jozef Jamrich
starosta obce
V Podkoniciach, 21.1.2008
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VIETE, ŽE ...
PRANOSTIKY
V minulom čísle Podkonického spravodaja sme uviedli niekoľko pranostík na mesiac
január. Druhý mesiac v roku je síce kratší, ale viaže sa k nemu opäť veľa veršovačiek, ktoré
slúžia na predpovedanie budúceho počasia.
Pozrime sa teda, čo si naši dedovia pre nás prichystali na mesiac február:
> Čo veľký zameškal, to malý doháňa.
> Ak svieti slnko na Hromnice hojnosť žita a pšenice.
> Ak je na Hromnice mráz, bude ich ešte päťdesiat ráz.
> Keď sa končí február severným vetrom, dobre sa darí žencom.
> Keď vo februári žaby zakŕkajú, veľmi slabú úrodu gazdovia zvážajú.
> Zúrivé vetry na konci februára suchý rok predpovedajú.
> Tuhé severné vetry koncom februára oznamujú úrodný rok.
> Keď vo februári škovránok spieva, bude aj v apríli zima.
> Keď je suchý február, je mokrý august.
> Ak je február veľmi mierny, je jarný čas potom biedny.
> Akým sa ukáže Popelec, taký je celý rok.
> Keď sa mačka cez fašiangy na slnci opeká, potom v pôste za kachle uteká.
> V noci fašiangovej keď je hviezd mnoho, ponesú sliepky moc vajec roku toho.
> Ak je prvý fašiangový deň pekný, budú pekné aj prvé jariny.
> Krátke fašiangy, dlhá zima.
> Keď je vo februári močno, v auguste je sucho.
> Februárová voda - pre polia škoda.
> Február biely, mrazivý, nádej na úrodu posilí.
> Vinohrad ak nezrežeš vo februári, nezrežeš v marci.
> Keď severák vo februári neduje, potom v apríli strechy rozduchuje.
> Ak sa cez február zima nevysilí, nuž nám i Veľká noc bude v zimnej chvíli.
> Ak ti v únoru za uchom komár zašimrá,vbehneš v breznu ku kachliam s ušima.
> Ak február muchy vymámi, marec ich podlávi.
> Ak vo februári nalapané vtáčky sú tučné, to znamená ešte sneh a zimu.
> Mnoho snehu, mnoho sena.
> Keď v tomto mesiaci Mliečna cesta na nebi jasná, budúci rok bude hojný.
> Keď vo februári mráz ostro drží, to dlho nepodrží.
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KULTÚRA
FAŠIANGY
„ Fašange, koledi Veľká noc príde, kto nemá kožúška zima mu bude, ja nemám, ja
nemám len sa tak trasiem, dajte mi slaninky nech sa vypasiem. A tam hore na komore
sedí kocúr na slanine, chojte si ho odohnať a mne kúsok odrezať, taký kus ako hus,
pochválen buď Pán Kristus !“
Fašiangy sú obdobím od Krstu Krista
Pána ( nedeľa po Troch Kráľoch) do
Popolcovej stredy, potom sa už začína 40
dňový pôst, ktorý končí Veľkým piatkom.
Fašiangy tvoria podľa starej predstavy o
delení roka na leto a zimu prechod medzi
týmito dvoma obdobiami. Dodnes sú časom
hojného jedenia, pitia a zábav. Dostatok jedla a
nápojov mal zabezpečiť prosperitu aj do
budúceho obdobia a bol protikladom prichádzajúceho pôstu. Názov fašiangy je z
nemeckého slova Faschang, ktoré vychádza zo staronemeckého vast-schane, čo
znamená: výčap a nápoj pred pôstom. Z veľkomoravského obdobia je z nášho územia
známy starší názov mjasopust.
Posledné tri dni boli najveselšie a zábavy vyvrcholili v utorok poslednou muzikou pred
Popolcovou stredou. Fašiang končil pochovávaním basy.
Hoci boli a sú rozdiely medzi fašiangami v mestách a na dedinách, jedným zo
spoločných znakov sú práve masky, ich pestrá škála, pôvod i význam. Masky boli aj
súčasťou zvykov na zabezpečenie úrody, ale aj neodmysliteľnou súčasťou zábavy. Najmä
v stredoveku sa ľudia snažili v dobe fašiangov "odložiť svoju identitu", mali možnosť
parodovať normy správania, spoločenské nešváry. V mestách organizovali fašiangy
hlavne cechy a po ich zániku ostali hlavnou udalosťou fašiangov plesy a bály. Prvé honosné
maškarné plesy sa objavili v 16. storočí na francúzskom kráľovskom dvore zásluhou
Kataríny Medicejskej pôvodom z Talianska a boli veľmi populárne. Tak sa napr. v roku 1525
Ľudovít II. dobre zabával v maske čerta. Kráľ Matej Korvín dostal masky až z talianskej
Ferrary od príbuzných jeho manželky Beatrice.
Fašiangy na dedinách sú aj dnes spojené so zakáľačkami, 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 súčasť našej tradičnej kultúry.
V poslednú fašiangovú nedeľu ráno od 8. do
10. hodiny chodil u nás v Podkoniciach
fašiangovať chlapci so šabľami, tancovali a
spievali. Domáci ich obdarúvali vajíčkami,
slaninou alebo peniazmi, nechýbalo ani hriatô.
Večer nasledovala zábava a v pondelok skoro
ráno sa fašiangovníci aj s hudbou vybrali na Dolný
koniec, niektorí prestrojení za masky ako Drotár,
Miškár, Kominár, Sklenár, Cigánka a Stará žena.
Dvaja z mládencov koledovali z domu do domu a
kým obchádzali okolité domy hudba zatiaľ hrala na
ulici pred domom. Mládenci v maskách vykrúcali...
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KULTÚRA
. dievky a vystrájali všelijaké pestvá. Nakoniec skončili v konzume, kde sa v zábave
pokračovalo. Z toho, čo koledníci navyberali si urobili hostinu, jedenia a pitia bolo do sýtosti
a ak niečo zgazdovali, pokračovalo sa ešte aj v utorok večer, ale tanec už bol len pri
harmonike. V Podkoniciach sa cez fašiangy nesmelo šiť ručne ani na stroji, lebo celý rok by
sa ruky zbierali.
Fašiangové zábavy mali u nás dlhú tradíciu a ešte donedávna sa konali aj za
prítomnosti veselých masiek a bolo by smutné, keby táto tradícia a dobrá..nálada zanikla.
-vt-

SPOLOCENSKÁ KRONIKA
GRATULUJEME K VÝROCIU
50. rokov

70. rokov

Emília Gregorčoková (č.d. 221)

Emil Šajban (č.d. 271)
Ondrej Krajči (č.d. 123)
Eleonóra Patrášová (č.d. 298)

55. rokov
Ľubomír Flaška (č.d. 251)
Elena Bittnerová (č.d. 230)
60. rokov

65. rokov
Ondrej Kostúr (č.d. 215)
Ján Slobodník (č.d. 292)
Jozef Slobodník (č.d. 71)

Mária Šusteková (č.d. 301)

ZOMRELÍ SPOLUOBCANIA
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75. rokov
Elena Šípková (č.d. 249)
85. rokov
Vladimír Očenáš (č.d. 72)

Ján Flaška (47 rokov)

PODKONICKÝ Spravodaj

FARSKÉ OZNAMY
4. 2. 2008 - 10. 2. 2008
18.00 - féria
4.2.

+ Ján Mojžiš

11.2.

18.00 - Sv. Agáty, panny a mučenice
5.2.

+ Ján Flaška

6.2.

13.2.

18.00 - féria
7.2.

+ Jozef Bittner

+ Emil Barla a manželka Mária

15.2.

18.00 - féria
9.2.

10.2.

18.2.

19.2.

+ Emil Bittner
1. pôstna nedeľa
8.00 + Helena
10.30
a Valentín Ivanič
Za farnosť
18. 2. 2008 - 24. 2. 2008
18.00 - féria
+ Jozefína a Ladislav Očenáš
a dcéra Anna
18.00 - féria
Poďak. a prosba a Božiu
pomoc pri 60 - tke

7.00 - féria
Za ženy, ktoré sa modlili
prístrešie u Bittnerov
18.00 - féria
+ Ján Ivanič

14.2.

18.00 - féria
8.2.

+ František Balko

12.2.

18.00 - POPOLCOVÁ STREDA (pôst)
+ František Očenáš a syn

11. 2. 2008 - 17. 2. 2008
18.00 - féria
Poďak. za 85 r. života
a prosba o Božiu pomoc pre rodinu
18.00 - féria

16.2.

17.2.

18.00 - féria
Za Božiu pomoc
pre rodinu Krajčiovú a Durrer
18.00 - féria
Poďak. a prosba o Božiu
pomoc pri 70-tke
2. pôstna nedeľa
10.30
8.00 + Irena
Za farnosť
a Július Gajdoš
25. 2. 2008 - 2. 3. 2008
18.00 - féria
+ Ján Lupták

25.2.

18.00 - féria
26.2.

+ manžel Ján Slobodník

7.00 - féria
20.2.

Na úmysel celebranta

7.00 - féria
27.2.

18.00 - féria
21.2.

+ Mária a Július Barla a syn Ján

Na úmysel celebranta
18.00 - Sv. Jána Bosca, kňaza

28.2.

Na úmysel celebranta

18.00 - KATEDRA SV. PETRA
22.2.

23.2.

+ Anna Koctúrová a rodičia

18.00 - féria
+ z rod. Ivaničovej

29.2.

18.00 - féria

18.00 - féria

+ Vladimír Šípka

+ Ján Jamrich

3. pôstna nedeľa
10.30
8.00 + Irma a Jozef Očenáš
Za farnosť
a st. rodičia
24.2.

1.3.

2.3.

4. pôstna nedeľa
8.00 + Mária
10.30
a Juraj Patráš a deti
Za farnosť

22.2. Katedra sv. Petra apoštola - FARSKÁ ADORÁCIA
Zmena Farských oznamov vyhradená !
PODKONICKÝ Spravodaj
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