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Úvodník

Milí Podolínčania,
leto je za nami a väčšina z nás je
už opäť v kolotoči každodenných
povinností. Ozaj, kolotoče, jarmok,
divadlo pre deti, guláš s klubom
dôchodcov, preteky, turnaje, finále
hasičskej ligy, Deň sv. Huberta…
Myslím si, že tohtoročné leto
v meste sa celkom vydarilo a že naň
budeme mať príjemné spomienky.
Začiatok jesene je už tradične
v znamení dvoch protipólov ľudského
života, detstva a staroby. Deťom sa
2. septembra začal nový školský rok
a so seniormi sme 13. októbra oslávili
Medzinárodný deň starších ľudí
(1. október) aj Mesiac úcty k starším.
Školský rok sa začal tradičnou
slávnostnou
svätou
omšou
a zhromaždením žiakov a pedagogických zamestnancov v areáli základnej školy. Deň ďalej pokračoval
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stretnutiami žiakov s triednymi
učiteľmi v triedach, nechýbal
ani plač detí a ľútosť mamičiek
v materskej škole. Popoludní sme
pre deti pripravili zábavné podujatie
s názvom Rozlúčka s prázdninami.
Neuveriteľná ľahkosť detského bytia
chráni deti pred starosťami dospelých.
Pre niektorých z nás nebol totiž
začiatok školského roka bezstarostný.
Spôsobili to zmeny školského
vzdelávacieho programu, školského
poriadku a organizácie vyučovania
v základnej škole, ktoré boli oznámené
na poslednú chvíľu. Napätie na zasadnutí mestského zastupiteľstva,
v rade školy aj v radoch rodičov
žiakov z okolitých obcí spôsobilo
predovšetkým
zníženie
počtu
hodín matematiky a slovenského
jazyka, zavedenie nového predmetu
s neupresneným obsahom, ako aj

posunutie začiatku vyučovania.
Verím, že situácia sa postupne
upokojí a školský rok 2019/2020 bude
pokračovať bez ďalších prekvapení
k spokojnosti žiakov, ich rodičov,
zamestnancov školy aj zriaďovateľa.
Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že
každodenné starosti zamestnaných
ľudí obchádzajú okrem detí aj
seniorov, no nie je to vždy tak.
Pri každom podujatí, ktoré sme
v meste organizovali, v každej
spoločenskej organizácii v meste,
som stretol aktívnych seniorov.
Ako dobrovoľníci pomáhali počas
jarmoku, pri zabezpečení rôznych
osláv, výročí, súťaží a výstav. Aktívne
zabezpečujú bežný chod aj rôzne
podujatia v klube dôchodcov. Je
pre nás preto samozrejmosťou
a potešením poďakovať im za
ich aktivitu a pomoc finančným
zabezpečením
a
zlepšovaním
prostredia v klube dôchodcov,
privítaním jubilantov na mestskom
úrade, či prípravou osláv pri príležitosti mesiaca úcty k starším.
A v neposlednom rade, seniorom
je určený aj projekt „Podpora
domácej opatrovateľskej služby“,
v ktorom mesto počas dvoch rokov
dostane 54 600 eur. Umožní nám
to vo väčšej miere ako doteraz
formou domácej opatrovateľskej
služby
zabezpečiť
starostlivosť,
pomoc v domácnosti aj spoločnosť
tým, ktorí takúto službu potrebujú.
Všetkým školákom prajem úspechy
v škole, zaujímavé aktivity a veľa

pekných
zážitkov,
seniorom
veľa zdravia a elánu do ďalších
dní. A spokojnosť našich detí
a našich rodičov nech prinesie radosť a pokoj aj nám, ostatným.
Jaroslav Seman

Podolínske strašidlo
V septembri sme bez veľkej okázalosti
inštalovali na Námestie Mariánske
nadrozmernú lavičku so sochou
Podolínskeho strašidla. Podolínske
strašidlo - lavička vznikla na motívy
literárnej predlohy z rovnomennej
knihy maďarského autora Gyulu
Krúdyho, ktorý v Podolínci študoval.
Umelecké
stvárnenie
realizoval
Michal Dlugoš, ktorý o svojom diele
detailnejšie porozprával vo videu
dostupnom
na
facebookovom
profile Mesta Podolínec. Terajšie
umiestnenie lavičky nemusí byť
konečné, jednak medzi zasvätenými
(čitateľmi
literárnej
predlohy)
prebieha debata, pred ktorýmže
to domom strašidlo sedelo a zároveň
by sme boli radi, aby pri fotografovaní bolo vidno dominanty mesta:
zvonicu a podľa možností kostoly.
Cieľom
je
dostať
Podolínec
do fotografií turistov. Táto „letná
foto atrakcia“ v tom pomáha,
pretože je vidno u domácich
veľký záujem a cez významný
komunikačný kanál – sociálne
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Bytový dom na ulici Lesná
bude mať už čoskoro
nových nájomníkov

siete - sa dostáva ďalej do sveta.
Od umiestnenia lavičky sme už mali
jednu väčšiu turistickú návštevu
45 ľudí, ktorí boli z lavičky nadšení.
Nadšenie by sme radi využili na ďalšie
zlepšenie „turistického ruchu“ v našom
meste. To je aj odpoveď na otázku,
prečo sme neusporiadali žiaden
ceremoniál v súvislosti s lavičkou.
Vecí, ktoré je potrebné vykonať
pre zlepšenie cestovného ruchu
je veľmi veľa, napríklad vypratanie
dvora Mestského úradu. Nechceme
prestrihnúť jednu pásku a povedať:
Hotovo. V práci chceme - a verím, že aj
budeme - pokračovať aj na tomto poli.
Ing. Juraj Špes
Prednosta MsÚ
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Sociálna
a
bytová
komisia
v spolupráci s vedením mesta
Podolínec ukončila proces na prideľovanie nájomných bytov v novo
zrekonštruovanej bytovke bývalého
Lesného závodu v Podolínci. Spolu
bolo prijatých 44 žiadostí, ktoré
boli následne rozdelené na žiadateľov o 3-izbové a 1-izbové byty.
V bytovom dome na ul. Lesnej
bolo pridelených trinásť 3-izbových
bytov a tri 1-izbové byty. Všetky
žiadosti
komisia
prehodnotila
na základe kritérií, ktoré boli prijaté
a schválené jednohlasne Mestským
zastupiteľstvom v Podolínci.
Po procese posúdenia všetkých
žiadostí komisia odporučila kandidátov, ktorí splnili všetky schválené
kritériá. Títo kandidáti boli následne
písomnou formou upovedomení
o výbere bytov – formou losovania.
Na losovaní, ktoré sa uskutočnilo dňa
4. 9. 2019 v zasadačke Mestského
úradu v Podolínci za účasti
vedenia mesta, časti poslancov
MsZ a niektorých žiadateľov, bolo
„vylosovaných“ z 22 žiadateľov
16 budúcich nájomníkov bytov.
Ako predseda komisie sa však
musím ohradiť proti neoprávnenej
kritike zo strany jedného zo žiadateľov, ktorý kritizoval spôsob
celého procesuschvaľovania nájom-

ného bývania ako „netransparentný,
Rekonštrukcia miestnych
korupčný a nesystémový“. Kritériá,
ktoré žiadateľ kritizoval, ho po od- komunikácií
stúpení jedného zo žiadateľov
posunuli medzi budúcich nájomníkov V poslednom čísle sme Vás
v predmetnom bytovom dome… informovali o Pláne stavebných akcií
na rok 2019, ktorý zastupiteľstvo
schválilo na svojom zasadnutí
v apríli tohto roka. Z dôvodu rôznych
okolností nebude možné všetky
pripravované stavby v tomto roku
realizovať, avšak jednou z akcií,
ktoré s istotou chceme uskutočniť je
rekonštrukcia miestnej komunikácie
na ul. Školskej. V priebehu mesiaca
august bolo vykonané verejné
obstarávanie a v septembri bola
uzavretá zmluva o dielo a odovzdané
stavenisko zhotoviteľovi. V rámci
rekonštrukcie
bude
kompletne
obnovená celá komunikácia vrátane
podkladových vrstiev. Po novom
Dňa 25. 9. 2019 prebehlo posledné pôjde o jednosmernú cestu (v smere
losovanie a určenie konkrétnych od základnej školy na Sládkovičovu
bytov, v ktorých budúci nájomníci ulicu) s chodníkom pre peších, ktorý
nájdu svoj domov, kde budú tráviť bude zároveň slúžiť ako krátkodobá
pekné chvíle v novom prostredí. Celý odstavná plocha. Súčasťou stavby je
proces bol zavŕšený dňa 26. 9. 2019, aj vybudovanie nového verejného
na zasadnutí mestského zastupi- osvetlenia a odvodnenia cesty.
teľstva, kde bol nájom jednotlivých V súlade s verejným obstarávaním
bytov schválený v prospech všetkých je cena za dielo dohodnutá
žiadateľov, ktorí splnili nastavené na 85 777 €. V súlade s dohodnutými
kritéria a mali šťastie pri žrebovaní. podmienkami by mali byť staEšte raz želám všetkým nájomníkom, vebné práce ukončené do konca
aby sa im dobre bývalo a aby novembra 2019.
Druhou prebiehajúcou stavbou
mali radosť z nového bývania.
je 2. etapa rekonštrukcie miestMgr. Peter Demák nej komunikácie na ul. Terézie VanPredseda sociálnej a bytovej komisie sovej. Tento projekt je financo-
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Príprava revitalizácie
územia pri materskej škole

vaný z Prešovského samosprávneho
kraja. Ten je ešte stále správcom
tejto komunikácie, ktorá v minulosti
tvorila cestu III. triedy z Podolínca
do Lomničky. Mesto dofinancuje
výstavbu chodníka okolo domu so súpisným číslom 131 sumou 3300 €.
Uskutočnením oboch stavieb dôjde
k vyriešeniu dlhodobých problémov
v daných lokalitách. Napriek snahe
sa Mestu v minulých rokoch nepodarilo dotiahnuť tieto projekty
až k realizácii. Všetkým obyvateľom
sa vopred ospravedlňujeme za
dočasné obmedzenia, ktoré vzniknú
v priebehu výstavby. Veríme, že
po dokončení oboch projektov
Vám
plne
funkčné
miestne
komunikácie vynahradia všetky
krátkodobé aj dlhodobé problémy.
Lukáš Antoni
zástupca primátora
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Tak ako pri väčšine iných činností, aj
v samospráve je dôležité dôkladné
plánovanie projektov. Na rozdiel
od iných oblastí, v komunálnej
politike sme limitovaní štvorročným
volebným
obdobím
orgánov
mesta. Preto sme kládli veľký dôraz
na prípravu plánu investičných
akcií, o ktorom sme Vás informovali
v predošlom čísle novín. Nemalá
časť tohto dokumentu sa venovala
príprave projektových dokumentácií
pre realizáciu stavieb rôzneho druhu.
Od dokumentácie na inžinierske siete
k pozemkom na výstavbu rodinných
domov na Krížave, cez podklady
na stavby na rekreačno-športové
účely (športová hala, šatne a tribúna
na futbalovom ihrisku) až po prípravu
cestnej infraštruktúry (rekonštrukcia
ulíc Školská, Zimná, Kláštorná, Terézie
Vansovej) a parkovacích plôch
(sídliska na ul. Družstevnej a Sv. Anny).
Projekt revitalizácie územia pri materskej
škole
spája
viacero
z uvedených činností.
Príprava tohto zámeru pozostávala
z viacerých etáp. Vzhľadom na nevysporiadané majetkové pomery
muselo Mesto najprv vstúpiť do rokovania s vlastníkmi pozemkov
v danej lokalite. Na aprílovom
zasadnutí poslanci schválili zámenu
pozemkov s rodinou Smandrových.
Na poslednom rokovaní v septembri

bola odsúhlasená aj zámena
s rodinou Valovičovcov. Takýmto
spôsobom sme pripravili podmienky
pre ďalšie úpravy tohto priestoru.
V súčasnosti v lokalite prebiehajú
prípravné práce pre prípravu
projektovej dokumentácie, ktoré
spočívajú v zameraní územia
geodetom a vyžiadaní stanovísk
od prevádzkovateľov jednotlivých
sietí.
Následne
sa
stretneme
s projektantom, s ktorým budú
prekonzultované možnosti výstavby
z technického a priestorového
hľadiska. V danej lokalite je potrebné
vyriešiť najmä zúženie vozovky
na rohu oplotenia materskej
školy a veľmi zlý technický

stav cesty od materskej školy
smerom na ul. Jozefa Smreka.
Vyššie zmienené majetkové úpravy
umožňujú
rozšírenie
kritického
miesta na komunikácií. Nemenej

dôležitým faktorom je aj zlepšenie
bezpečnosti a plynulosti premávky
na tomto úseku cesty. V súčasnosti
mnohokrát dochádza k situáciám,
že vozidlá parkujú v tesnej blízkosti
vstupu do materskej školy, a tým aj
zúženého miesta vozovky. Existujúce
provizórne parkovisko nie je na tieto
účely dostatočné. Preto plánujeme
výstavbu parkovacej plochy s väčšou
kapacitou mimo telesa cesty
na novonadobudnutom pozemku.
V rámci projektu zvažujeme aj
možnosť výstavby chodníka pre
peších, ktorý by mohol nadviazať
na existujúci chodník na ul. Jozefa
Smreka.
Projektovanie
tohto
stavebného objektu závisí od šírkových možností, ako aj od tohto,
či sa výstavbou chodníka zlepší
bezpečnostná situácia v lokalite.
Prípravu tohto zámeru by mohla
byť ukončená na prelome rokov
2019 a 2020. Vzhľadom na možnosti
mestského rozpočtu budeme následne zvažovať, či sa do realizácie
tejto stavby pustíme budúci rok alebo
v ďalšom období. S prihliadnutím
na už vykonané práce verím, že to
bude čo najskôr.
Lukáš Antoni
zástupca primátora
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Sezóna športových
družstiev DHZ Podolínec
Tohtoročná
sezóna
bola
pre
mládežníčky z DHZ Podolínec
veľmi úspešná. Každý víkend sa
zúčastnili minimálne jednej súťaže.
Skúsenosti zbierali nielen v rámci
okresu a okresnej hasičskej ligy, ale
aj v mestách a obciach mimo okresu
Stará Ľubovňa. 17. 08. 2019 vyrazili
do Torysy, zúčastniť sa súťaže
Šarišský pohár, na ktorý postúpili
z okresnej hasičskej súťaže v Hniezdnom. Práve tam medzi špičkou
východného
Slovenska
skončili
na krásnom a zaslúženom prvom
mieste.
V sobotu 7. 9. 2019 sa v našom meste
na futbalovom ihrisku konalo finále
Okresnej hasičskej ligy Stará Ľubovňa
a zároveň hasičská súťaž o pohár
primátora mesta Podolínec. Súťaže
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sa zúčastnilo celkovo 9 mužských
a 6 ženských družstiev. Po šiestich
kolách, ktoré sa uskutočnili počas
troch mesiacov, naše ženy nakoniec
vybojovali v lige celkové tretie
miesto s počtom bodov 56. O súťaži
o pohár primátora mesta skončili
naše ženy na 4. mieste. Veľké ďakujem
patrí všetkým, ktorí sa podieľali
na organizovaní tohto veľkolepého
podujatia,
mestu
Podolínec
ďakujeme za pomoc a ústretovosť
a hlavne ďakujeme všetkým sponzorom, ktorí prispeli vecnými cenami.
J.D.J. Trans, spol. s.r.o., DACH-STAV
trade s.r.o., Polyform s.r.o., BALSTAV
Marián Baltazarovič, Prometeus-SL
s.r.o.- p. Tyrpák, STONAKO Bc. Jozef
Selep, HO & PE s.r.o, ADEMSTAV
Milan Sterančák, JuPa Šugy s.r.o.

triedenie, presúvanie aj prekopávanie.
Preto
potrebujeme
realizovať spevnenie a zarovnanie
plochy. Najdôležitejšou zmenou,
Začiatkom septembra sme začali bez ktorej kompostovanie nikdy
s úpravou kompostoviska na jeho nebude fungovať správne, je
terajšom mieste pri záhradkách. následná prevádzka kompostoviska.

Kompostovisko - včera,
dnes a zajtra

pred

po

Peter Szentivanyi
Odobrali sme prednú časť oplotenia
(o uzatváraní rozhodneme po realizácií všetkých úprav), vysekali sme
dreviny, vyčistili plochu, snažíme
sa ju zarovnať. Zarovnanie nebude
úplne v rovine s cestou, ale vytvorí
možnosti pre lepšie hospodárenie
so zeleným a hnedým odpadom.
Doteraz
bolo
kompostovisko
problémom. Chceme však pristúpiť
k zmenám, ktoré by ho mali
sfunkčniť. Naším úmyslom je vytvoriť
prehľadné a ľahko prístupné miesto.
To je dôvod už vykonaných zmien.
Ďalej musíme vytvoriť vhodnú
plochu pre nakladanie, štiepkovanie,

Každá prevádzka potrebuje „svojich“
pracovníkov a výrobné prostriedky.
Na to musíme pamätať v rozpočte
Mesta na rok 2020. Bez správnej
prevádzky
nebude
fungovať
kompostovanie ani na terajšom
mieste ani nikde inde, keďže existujúci
priestor je zaužívaný a priestorovo
zatiaľ dostatočný, chceme ho využiť
a postupne v spolupráci s obyvateľmi
vytvoriť systém kompostovania,
ktorý bude pre mesta a jeho
obyvateľov prínosom a nie záťažou.
Ing. Juraj Špes
Prednosta MsÚ
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Rozhádzaný odpad –
vopred prehratý boj
Denne upratujeme mesto od odpadov, ktoré sú rozfúkané, ktoré
sú z preplnených kontajnerov a
od odpadov, ktoré obyvatelia
úmyselne hádžu kamkoľvek. Smeti,
ktoré
prekážajú
obyvateľom,
prekážajú aj nám a snažíme sa ich
odstrániť ihneď, ako je to možné.

tam odpadky opäť. Pri tribúne
v priestoroch MsKS je to rovnako
často. Máme záznamy z kamerového
systému a dohovárame, pokutujeme,
zdá sa však, že tento boj je bez konca.
Napriek tomu je potrebné v tom
pokračovať. Naše mesto a obyvatelia
si to zaslúžia.
Ing. Juraj Špes
Prednosta MsÚ

Podpora opatrovateľskej
služby

Pokiaľ ide o zber a vývoz separovaných odpadov, informovali
sme Vás, že situácia nie je úplne
v našich rukách. Komunálny odpad
odváža spoločnosť EKOS štandardne s občasnými nezrovnalosťami,
ale veľkým problémom je odpad
vo veľkoobjemových kontajneroch
a odpad úmyselne pohodený
na zem. Pri stodole okolie kontajnera
upraceme a o niekoľko dní sú
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V Podolínskom spravodaji vydanom
v marci 2019 sme Vás informovali
o podaní žiadosti o poskytnutie
nenávratného finančného príspevku
na projekt s názvom, Podpora
opatrovateľskej služby v meste
Podolínec“. S touto žiadosťou bolo
mesto úspešné. Požadovaná výška
nenávratného
finančného
príspevku predstavuje sumu 54 600 €,
ktoré budú použité na mzdy pre
zamestnancov Mesta Podolínec poskytujúcich opatrovateľskú službu.
Projekt
sa
začal
realizovať
01. 09. 2019 s predpokladaným termínom ukončenia 31. 10. 2021.
Hlavným cieľom projektu je zlepšiť
prístup k cenovo prístupnej,
trvalo udržateľnej a kvalitnej
opatrovateľskej službe poskytovanej
v meste Podolínec. Poskytovanie
terénnej opatrovateľskej služby je

efektívnym nástrojom podpory
na zabezpečenie zotrvania občanov
v prirodzenom domácom prostredí,
čím sa predchádza umiestňovaniu
do zariadení sociálnych služieb.
Opatrovateľská služba sa poskytuje
v
zmysle
ustanovení
zákona
č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Podolínec
č. 2/2009 o poskytovanísociálnych
služieb a o spôsobe a výške úhrady
za tieto služby.
Mgr. Miroslava Tuželáková
sociálna pracovníčka

Podolínsky jarmok 2019
Tradícia podolínskeho jarmoku sa
v jednom z historicky najkrajších
stredoeurópskych
miest
–
Podolínci obnovila po 16 rokoch.

Pre návštevníkov jarmoku bolo
počas dvoch dní (26. 7. 2019 –
27. 7. 2019) pripravené množstvo
sprievodných podujatí a akcií.
Na námestí sa rozložili trhovníci
s
rôznorodým
spotrebným
tovarom,
pohostinské
stánky
s gurmánskymi špecialitami a nápojmi.
Remeselníci sa so svojimi výrobkami
predstavili návštevníkom jarmoku
a nechýbali ani zábavné atrakcie.
Neoddeliteľnou súčasťou jarmoku bol
aj bohatý kultúrny program mnohých
hudobných žánrov – vystúpenia
folklórnych
súborov,
hudobných
kapiel, vystúpenia tanečných súborov,
bohatý program pre deti. Na pódiu
vystúpili domáci, ale aj hudobné
skupiny z iných miest. Krásne hudobné
vystúpenia predviedli skupiny ako
Duchoňovci, Soul, Galaxis, PiňaziDe?.
Vystúpil aj známy zabávač Ander
z Košíc, ktorý rozosmial celé námestie.
Nechýbali atrakcie ako Aquazorbing,
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kolotoče či jazda na koni. Celým
kultúrnym programom nás počas
dvoch
dní
sprevádzal
skvelý
moderátor
Jozef
Jendrichovský.
Podolínsky
jarmok
vyvrcholil
slávnostnou odpustovou omšou
na mestskom cintoríne v Podolínci.
Za sprievodu dobrej hudby, chutného
jedla a príjemnej atmosféry sa
návštevníci jarmoku zabávali až
do neskorých večerných hodín.
Na námestí historického mesta bolo
cítiť skvelú atmosféru. Dúfame,
že návštevníci zažili pravú jarmočnú
atmosféru a aj budúci rok nás opäť
navštívia. Mesto Podolínec ďakuje
všetkým, ktorí sa akýmkoľvek
spôsobom podieľali na príprave tejto
akcie. Tešíme sa na budúci rok.
Bc. Mária Hangurbadžová

45. výročie založenia
záhradkovej osady Ružový
sad Podolínec
Záhradková osada bola založená
5. júla 1974 rozhodnutím skupiny
nadšencov pracovať s pôdou a tiež
spoločenskou objednávkou štátu.
Bývalé Jednotné roľnícke družstvo
v Podolínci, ktoré obhospodarovalo pozemky v katastrálnom
území
Podolínca
rozhodnutím
predstavenstva družstva vyčlenilo
parcely v starom, neudržiavanom
ovocnom sade o výmere cca 4 ha.
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Zo zachovaných písomných materiálov sa dozvedáme, vyčlenená
plocha
bola
plochou,
ktorá
sa nedala hospodársky využiť
na intenzívne poľnohospodárstvo.
Bola neprístupná strojovej mechanizácii, zamoknutá a v kopcovitom
teréne. Takúto pôdu prevzali členovia
do užívania.
V prvej etape po roku 1974 boli
pridelené parcely desiatim členom,
bol schválený prvý výbor základnej
organizácii, ktorého predsedom sa
stal p. Michal Regec. Záhradkovú
osadu zaregistrovalo Ministerstvo
vnútra i Republikový výbor SZZ
v Bratislave pod číslom 40-04.
V nasledujúcich rokov sa záhradková
osada etapovito rozrástla na pridelenej pôde. Začiatky v osade boli
ťažké. Bola zakázaná akákoľvek
výstavba
záhradných
chatiek.
Neskoršie bol však tento zákaz
zrušený, avšak v chatkách nesmelo
byť elektrické pripojenie. Základná
výmera chatky bola 4 x 4 m.
Po roku 1989 zákon umožnil
odkúpenie pozemkov v záhradkových osadách a ich prevedenie
do osobného vlastníctva. Záhradkári
sa v tom čase nedohodli s mestom
Podolínec na kúpnej cene a požiadali
o spoluprácu Slovenský pozemkový
fond Slovenskej republiky. Ten
zistil, že predmetné pozemky
neoprávnene vlastní mesto Podolínec
a podal na mesto Podolínec žalobu.
Na list vlastníctva mesta sa pozemky
dostali delimitačným protokolom.

Súdny spor medzi mestom Podolínec
a Slovenským pozemkovým fondom
trval 14 rokov. Za tento čas výstavba
záhradných chatiek pokračovala,
pribudlo množstvo chát aj s vyššou
výmerou. Po ukončení súdneho sporu
rozhodnutím Krajského súdu v Prešove
sa pozemky v záhradkovej osade
dostali späť do vlastníctva Slovenského
pozemkového fondu. Pozemky sa tak
postupne po rokoch začali predávať
do osobného vlastníctva členom
záhradkovej osady. Predaj pozemkov
bol administratívne i finančne náročný
(vypracovanie nových geometrických
plánov, znalecké posudky, podanie
žiadosti na Slov.pozemkový fond).
V roku 1991 bolo zákonom ukončené
zriaďovanie nových záhradkových
osád.
Záhradková osada Ružový sad má
v súčasnosti 53 členov, pridelených je
51 parciel, z ktorých je 35 v osobnom
vlastníctve členov. Zvyšní členovia

majú uzatvorený nájomný vzťah
so Slovenským pozemkovým fondom.
Členovia záhradkovej osady sa
o parcely starajú, obhospodarujú
ich. Zapájajú sa do spoločenského
diania v meste. Medzi záhradkármi
sú aj včelári. S malými prestávkami
výbor základnej organizácie raz
ročne organizuje výstavu výpestkov,
Vianočnú i Veľkonočnú výstavu.
Staršia generácia, ktorá bola pri zakladaní osady, prenecháva hospodárenie
v osade svojim rodinným príslušníkom.
Zároveň sa mení aj charakter využívania
pôdy, a to z čisto pestovateľskej
na rekreačnú. Zmenami prechádzajú
aj záhradné chatky, ktoré noví majitelia
renovujú alebo aj celkom menia ich
vzhľad. A hoci sa záhradkári striedajú
a menia, práca s pôdou a rastlinami
stále teší ďalšie generácie.
Marta Simoniková
predseda ZO SZZ Ruž. sad Podolínec
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Súťaž o vyhotovenie
Podolínskeho strašidla

Tajnička
Kto napísal dielo Podolínske strašidlo? .........................................................................

Milé deti,

pripravili sme si pre Vás opäť súťaž. Vyhotovte nám PODOLÍNSKE
STRAŠIDLO z akéhokoľvek materiálu a v akejkoľvek veľkosti. Svoju
tvorbu prineste osobne na MsÚ na odd. správy majetku – J. Bialkovej
č. dverí 3, najneskôr do 15. 11. 2019. Nezabudnite svoje strašidlá
označiť menom. Čakajú na Vás zaujímavé ceny. Výhercov budeme
informovať.
Tešíme sa na Vašu tvorbu.

1. Ktorý Pápež vydal prvú spomínanú písomnú listinu o Podolínci?
2. Čo chránilo mesto v minulosti?
3. Ako sa volá naša kaplnka?
4. Aký bol jeden z historických názvov Podolínca?
5. Komu je zasvätený kostolík na cintoríne?
6. Ako sa podľa legendy volala kráľovná Podolínca.
7. Do akého obdobia patrí naša zvonica?
8. Ktorá budova v meste bola kedysi hradom?
9. Kto v minulosti žil v našom kláštore?
10. Aká škola bola v minulosti v našom kláštore?

Inzercia
Na základe požiadaviek sme sa rozhodli umožniť inzerovanie
v Podolínskom spravodaji. V prípade Vášho záujmu nás môžete
kontaktovať na mailovej adrese: spravodaj@podolinec.eu
Inzerentov zároveň prosíme o dobrovoľný príspevok na chod občasníka.
14
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