NOVINY MESTA PODOLÍNEC
5. ročník/4. vydanie/december 2019/nepredajné

Úvodník

Milí Podolínčania,
máte v rukách posledné tohtoročné číslo našich novín. Využijem túto
príležitosť na krátku úvahu o potrebe
a možnostiach vzájomného prenosu informácií medzi mestom a jeho
občanmi. Aktuálne, presné a rýchle
informovanie občanov je pre nás dôležité z viacerých dôvodov. Dobre informovaný človek lepšie čelí fámam,
rôznym poplašným správam a zlomyseľným klamstvám. Počas celého
roka sme sa preto snažili rôznymi formami prinášať Vám informácie o aktivitách a zámeroch mestského úradu,
mestského zastupiteľstva, spoločenských organizácií a ďalších subjektov. Zintenzívnili sme zverejňovanie
každodenných vlastných alebo zdieľaných informácii a oznamov na oficiálnej stránke mesta na Facebooku
a v mobilnej aplikácii. Pokračujeme
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v tradícii vydávania Podolínskeho
spravodaja, kde v tlačenej forme informujeme o dianí v meste obšírnejšie.
Čo je ale nemenej dôležité, sú informácie, ktoré občanom poskytujeme
na základe písomných, e-mailových
a telefonických žiadostí a podnetov. Je pravda, že nie všetky podania
od občanov nás potešia, niektoré
z nich sú kritizujúce a vyčítavé,
ich riešeniu sa však nevyhýbame.
Dovolím si preto tvrdiť, že z mojej
strany a zo strany prednostu mestského úradu nezostala jediná takáto žiadosť bez náležitej odpovede.
Intenzívne pracujeme aj na tom,
aby občania pravidelne dostávali
odpovede aj od komisií mestského zastupiteľstva a od odborných
zamestnancov mestského úradu.
Sú však aj podania, ktorých cieľom
nie je získanie informácií ani sna-

ha o nápravu chýb. Anonymy. Listy
a telefonáty, ktoré sa neusilujú o
nápravu našich domnelých alebo
reálnych pochybení, o zlepšenie
stavu, ktorý sa im nepáči. Ich jediným cieľom je škodiť a jediným výsledkom ich práce je zbytočné zaťažovanie zamestnancov mestského
úradu aj zamestnancov kontrolných
orgánov. Všetkým (alebo jednému?)
teda odkazujem: skôr ako napíšete anonymnú sťažnosť, pokúste sa
vo vlastnom mene vyriešiť svoj problém priamo tu, na mestskom úrade.
Vrátim sa však k informovaniu občanov. Mnohí z Vás uprednostňujú
osobný kontakt pred elektronickou resp. písomnou komunikáciou.
Pre Vás je tu stále možnosť prísť
na zasadnutie mestského zastupiteľstva a pýtať sa, alebo prísť osobne
na mestský úrad. V čase stránkových
hodín sme Vám k dispozícii. My naopak „chodíme“ za Vami s podrobnými informáciami, ktoré sa týkajú iba istej skupiny obyvateľov. Tak
sme informovali o rekonštrukcii ulice
Školskej, o zámere výstavby parkoviska na ulici Družstevnej, o zámere
osadenia tzv. retardérov na Krížave
a o plánovaní novej vetvy vodovodu
a kanalizácie v okolí hospodárskeho
dvora firmy Tomak. Vo všetkých prípadoch sme dostali podnety, ktorými sme sa zaoberali a ktoré v niekoľkých prípadoch pomohli zmienené
projekty vylepšiť. Aj keď je táto forma
komunikácie náročná, určite v nej
budeme pokračovať aj v budúcnosti.

Vážení občania,
blížia sa Vianoce - sviatky pokoja.
Svojím duchovným rozmerom nám
všetkým dávajú príležitosť zamyslieť
sa nad sebou, nad svojím konaním.
Ak by sme čaro Vianoc a všetku ich
pozitívnu energiu vedeli preniesť
do bežných dní, prinieslo by to úžitok nám všetkým. Želám Vám pokojné Vianoce v kruhu svojich blízkych
a radostný koniec roka 2019.
Jaroslav Seman
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Nevyhnutnosť zvýšenia
poplatku za komunálny
odpad
V roku 2020 predpokladáme zvýšenie poplatku za komunálny odpad
a drobný stavebný odpad, ktorý
platia obyvatelia. Žiaľ, tento poplatok pre rok 2020 významne vzrastie,
a to až k úrovni 25 - 27 € na obyvateľa
na rok, a to z týchto dôvodov:
a) nárast nákladov v rokoch 2018
a 2019, ktorý sa nepremietol do poplatku v danom období,
b) zvyšovanie poplatku za uloženie zmesového komunálneho odpadu zo zákona pre mesto, ktorý zohľadňuje úroveň triedenia a v prípade
nášho mesta ide o nárast z 5,64 €/t
v roku 2018 na 24 €/t v roku 2020,
c) nezvyšovanie počtu vývozov separovaného zberu zo strany
organizácie zodpovednosti výrobcov a nutnosť realizovať ho čiastočne
vo vlastnej réžii,
d) zvyšovanie trhovej ceny skládkovania, ktorá stúpla za posledné
roky z úrovne 37,84 €/t v roku 2016
na 46 €/t pre rok 2020,
e) zvyšovanie trhovej ceny vývozu
odpadu, ktorá medziročne stúpne
o 5%,
f) nutnosť pokryť celkové náklady na odpad z poplatku vyberaného od obyvateľov, čo kontroluje Najvyšší kontrolný úrad SR,
g) na výšku poplatku nepriamo vplý-
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va aj množstvo poskytovaných zliav,
h) na výšku poplatku nepriamo
vplýva aj počet neplatičov.
Poplatok za komunálny odpad je
zložený z nákladov na zabezpečenie
činností nakladania s komunálnymi
odpadmi t. j. zo zákonného poplatku
za skládkovanie („daň určená zákonom“), z ceny za skládkovanie (trhová cena prevádzkovateľa skládky),
z ceny za vývoz (cena prevádzkovateľa zberu), z nákladov na nové nádoby,
nákladov na zber drobných odpadov,
nákladov na zber veľkoobjemového
odpadu a nebezpečného odpadu,
z nákladov na vývoz veľkoobjemových kontajnerov a z nákladov na nakladanie s biologicky rozložiteľným
odpadom.
Nárast nákladov v rokoch
2018 a 2019
V roku 2018 stúpli trhové ceny
za vývoz odpadu a za skládkovanie
odpadu. Dochádzalo k prvým problémom pri vývoze separovaného zberu,
ktoré boli kryté z iných zdrojov ako
z poplatku. V prípade separovaného
zberu v tom období, po zmene legislatívy, keď sa zaviedla povinnosť
pre výrobcov postarať sa o odpad
vzniknutý v separovanom zbere, bolo
ťažké zrealizovať efektívne opatrenia.
Nebolo možné predpovedať vývoj
a spôsoby riešenia. Pre rok 2019 došlo
k zvýšeniu trhových cien, ale aj zvýšeniu zákonného poplatku za uloženie
odpadu na skládke z približne 5 €/t

sa poplatok Nezvyšovanie počtu vývozov
v Podolínci separovaného zberu zo strany
neboli pre- organizácie zodpovednosti výrobcov
Výrobcovia sú povinní postarať sa
je nutné ich
o odpad zo svojich produktov. Je ich
zodpovednosťou postarať sa o každú
PET fľašu, sklo a ďalšie obaly, ktoré
Zvýšenie zákonného poplatku
uviedli na trh. Za týmto účelom si zaza uloženie odpadov na skládke
Úroveň vytriedenia komunálnych ložili tzv. organizáciu zodpovednosti
odpadov v roku 2018 v našom mes- výrobcov, ktorá má zber zabezpečiť.
te bola na úrovni 18 %. Táto úroveň V praxi sa však udialo to, že s cieľom
vytriedenia znamená, že v roku 2019 „efektivity“ znížili počet vývozov.
V našom meste je najvýraznejší
platíme za každú tonu komunálneho odpadu poplatok, ktorý je v roku pokles pri plastoch, kde bol v minu2019 na úrovni 12 €. Tento poplatok sa losti zber približne 20x do roka, dnes
platí zo zákona a je „daňou“ za sklád- nám ponúkajú odvozov 13. V priekovanie. Za rok produkujeme v mes- behu roka 2019 sa ukázali problémy
te cca 500 t komunálneho odpadu, pri týchto zberoch a jediným okamv roku 2018 bol poplatok približne 5 €. žitým riešením je pridávať vrecia
Medziročne sa tak zvýšia náklady a po ich naplnení ich odviezť alebo
na odpad o 3 500 €. V roku 2020 bu- doobjednať zbery.
Tieto náklady sa snažíme preniesť
deme platiť poplatok 24 €/t. Pri mestských 500 t komunálneho odpadu na zmluvnú organizáciu zodpovedpôjde o zvýšenie nákladov o 6000 € nosti výrobcov, ale časť týchto náklaoproti prebiehajúcemu roku (2019) dov ostáva na meste.
a o 9500 € oproti roku 2018. Len zvýšenie nákladov z dôvodu tohto po- Zvyšovanie trhovej ceny
platku bude v roku 2020 predstavovať skládkovania, ktorá stúpla
zvýšenie o cca 3 € na obyvateľa mesta. z 36 €/t na 46 €/t pre rok 2020
Zberová spoločnosť EKOS, spol. s r. o.
nám oznámila zvýšenie cien za skládkovanie odpadu zo 40,92 €/t v roku
2019 na 46,00 €/t v roku 2020. Zvýšenie cien za skládkovanie súvisí s postupným uzatváraním skládok.
na 12 €/t. Pre rok 2019
za komunálny odpad
nezvýšil. Náklady teda
mietnuté do poplatku a
do neho započítať.
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Zvyšovanie trhovej ceny vývozu
odpadu, ktorá medziročne stúpne
o 5%
Zvyšovanie trhovej ceny vývozu
odpadu zo strany spoločnosti EKOS,
spol. s r. o. je spôsobené stúpajúcimi
nákladmi na zamestnancov a techniku. Podľa novely zákona o odpadoch
bude povinnosťou zberovej spoločnosti mať vozidlo vybavené vážiacim
zariadením, čo spolu s ostatnými normami (napr. emisné) zvyšuje náklady
na obstaranie a prevádzku vozidla.
Zvýšenie ceny vývozu je v roku 2020
o 5 % oproti roku 2019. Od roku 2016
ide o 9 % zvýšenie.
Nutnosť pokryť celkové náklady
na odpad z poplatku vyberaného
od obyvateľov
Najvyšší kontrolný úrad pri svojich
kontrolách v samosprávach opakovane poukazuje na nutnosť premietnuť
všetky náklady na odpad do poplatku za komunálny odpad. Poplatok je
totiž priamym nástrojom samosprávy, pomocou ktorého vie zabezpečiť
úhradu služieb pre občanov. V správe Najvyššieho kontrolného úradu
je okrem iného uvedené: „Väčšina
obcí financuje odpady z vlastných
rozpočtov aj napriek tomu, že táto
činnosť má byť podľa zákona o odpadoch krytá výnosom z miestneho
poplatku. Až 80 % obcí doplácalo
z vlastného rozpočtu v priemere
približne 20 % celkových nákladov
na nakladanie s odpadmi. Každá
šiesta obec doplácala viac ako tre-
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tinu nákladov a extrémna hodnota
bola zistená v obci Ladomirová, ktorá
v roku 2017 doplácala na túto činnosť viac ako 70 %. Už pri samotnom
rozpočtovaní obcí nepokrýval výnos
z miestneho poplatku predpokladané
náklady v 72,41 % prípadoch.“
V súčasnosti vynakladáme financie
aj na vnútorné výkony, ktoré nemáme presne zmapované, ale ktoré chceme upresniť a urobiť v nich
poriadok. Odpadové hospodárstvo
je náročnou oblasťou, ktorá bude
stále viac zaťažovať rozpočet miest
a obcí. Obce v súčasnosti musia tieto náklady zohľadniť v poplatku za
komunálny odpad, ktorý vyberajú
od obyvateľov.
Ing. Juraj Špes
prednosta MsÚ

Aktivita a činnosť KD
a zdravotne postihnutých
Vznikom ZO – SZZP a Klubu dôchodcov sa postupne zlepšil život
zdravotne postihnutých občanov,
ako aj členov klubu dôchodcov tým,
že boli vytvorené podmienky na ich
zdravotné a kultúrno spoločenské
vyžitie organizácie. Ich činnosť trvá
už tridsiaty štvrtý rok. Za uvedené
obdobie sa rozšírila aktivita a celková činnosť v oblasti starostlivosti
o zdravie, športovej aktivity
a kultúrno spoločenského vyžitia.

Rok 2005 bol rokom prelomovým
pre organizácie z pohľadu poskytovania finančných prostriedkov
na ich činnosť. Vďaka patrí MsÚ
v Podolínci, ktorý poskytuje finančné
prostriedky pre činnosť organizácií.
Na základe toho mohla organizácia
všestranne rozvíjať svoju činnosť.
KD a SZZP na základe vypracovaného plánu činnosti usporadúva
nasledovné spoločenské a kultúrne
akcie pre svojich členov. Od vzniku
KD sme usporiadali prednášky s lekármi na témy: Ako dôstojne prežiť
starobu, Ako sa starať o svoje zdravie, Ako dosiahnuť dôstojný život.
Za veľmi dôležitú považujeme prednášku na tému: Onkologické ochorenie a Srdcovo cievne ochorenia.
Posledná prednáška sa uskutočnila
11.10.2019 s Dr. Hermelom na tému:
Kardiovaskulárne zdravie.
Vďaka zodpovednej práci celého
výboru darilo sa KD zabezpečiť úlo-

hy, keď sa v roku 2019 usporiadali
fašiangové posedenie, športové hry,
ktoré sme spojili s varením gulášu.
Výbor KD značnú pozornosť venuje výstave „Ručných prác“, ako aj
„Liečivých bylín z božej lekárne“
a každý rok usporadúva výstavu
jedného alebo druhého typu. S hrdosťou môžeme konštatovať, že
návštevníci veľmi pozitívne hodnotili doterajšie výstavy, o čom svedčí
aj pochvalné uznanie z ich strany.
V pláne činnosti sme mali ďalšie aktivity, ktoré sa nám nepodarilo v plnej miere uskutočniť,
nakoľko je ich realizácia spojená
s potrebou dopravného prostriedku.
Ide najmä o návštevu Kúpele Vyšné Ružbachy za účelom upevnenia
zdravia, návštevu divadelného predstavenia v Spišskej Novej Vsi a návštevu Ľeľuchova v Poľskej republike.
Napriek tejto skutočnosti naše členky navštívili divadelné predstavenie
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aj Kúpele Vyšné Ružbachy v letnom
období individuálne.
Primátor mesta Podolínec usporiadal varenie gulášu s občerstvením, za čo mu patrí úprimná vďaka.
Výbor KD značnú pozornosť venoval
organizačnému zabezpečeniu k dňu
„Úcta k starším“. Vydarilo sa nám aj
„Katarínske posedenie“ s tombolou
a občerstvením, ktoré sa teší veľkej obľube. Koniec roka zavŕšime
zabezpečením posedenia pri „Vianočnom stromčeku“ a koncoročnej
hodnotiacej členskej schôdze.

keď sa naše členky aktívne podieľali
a muži skrášľovali zadné ulice mesta.
Pri výstavbe altánku vo dvore Klubu dôchodcov členovia odpracovali
viac ako 230 brigádnických hodín,
za čo im výbor touto cestou chce
poďakovať.
Naša organizácia uplatňuje heslo:
„Mesto nám a my mestu“. Naše poďakovanie patrí aj poslancom mestského zastupiteľstva a p. primátorovi za pochopenie potreby našich
členov a za výstavbu altánku, ako aj
vybavenie Klubu dôchodcov stolič-

Výbor a KD úzko spolupracujú kami. Poďakovanie patrí všetkým,
s KD Spišská Belá a Kežmarok, čo ktorí sa podieľali na práci Klubu dôprispieva k vzájomnému oboha- chodcov.
teniu našej činnosti v kluboch.
Významným medzníkom našej
predseda KD
činnosti je aj brigádnická pomoc
Dr. Csomor
mestu, kde sa na požiadanie mesta
naši členovia aktívne zapájajú do
brigádnickej činnosti. Stalo sa tak
pri výsadbe kvetov v jarnom období,
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Činnosť Miestneho spolku
SČK v Podolínci

a Slovákov. Na slávnostnom posedení
sme odovzdali Ďakovné listy starším
členom a sponzorom za dlhoročnú
činnosť a spoluprácu. Aj tento rok
Činnosť MS SČK v Podolínci bola sme sa zapojili do akcie v Kauflanv tomto roku 2019 aktívna. Začiatkom de pri zbierke potravín. Vyzbierané
roka sme navštívili naše detičky v ma- potraviny sme rozdelili do dvanásterskej škôlke, kde sme im prednášali tich rodín, ktoré sú v sociálnej núdzi.

ako sa chrániť pred chrípkou a hravou
formou ochutnávali a pomenovávali
zdravé ovocie a zeleninu.
Každé štyri mesiace sme zabezpečili mobilný odber krvi NTS Poprad.
Na výročnej schôdzi sme ocenili
22 prvodarcov, ktorí darovali tú najcennejšiu tekutinu – krv.
Na Deň detí sme každé dieťa
v materskej škôlke obdarovali malým darčekom. Miestny spolok SČK
v Podolínci si dňa 8. júna 2019 pripomenul 100. výročie založenia Československého Červeného kríža, ktorý
vznikol 6. februára 1919 ako najväčšia humanitárna organizácia Čechov

Pri príležitosti mesiaca október – úcty
k starším sme pripravili posedenie
seniorov s členmi miestneho spolku
pri guláši. V závere roka veľký úspech
zožal už 3. ročník „Katarínskej zábavy“.
Takže v tejto akcii budeme pokračovať.
Do Nového roka želáme všetkým veľa
síl, elánu a hlavne pevného zdravia.
Iveta Hojstričová
predsedníčka MS SČK
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Mestský športový klub
v roku 2019

Mažoretky pravidelne trénujú
a vystupujú na rôznych podujatiach
v meste aj v okolí. Trénerka dievčatám okrem tréningov pravidelne
Rok 2019 sa blíži ku koncu a tak organizuje aj krásne sústredenia.
je čas na stručne zhodnotenie roka
v rámci Mestského športového klubu. Rozpočet MŠK:
Do nášho klubu aj tento rok pri- V roku 2019 sme dostali z rozpočtu
budli mladí futbalisti, ktorí nás už mesta dotáciu vo výške 17000,-€
aktívne reprezentujú v kategórii U9 Futbal (kategórie U9, U10, U11, U13,
na rôznych turnajoch aj v okresnej U15, muži): 12330,-€
futbalovej lige. Futbalisti vyšších Mažoretky: 3500,-€
kategórií súťažia vo svojich tradič- Stolný tenis: 170,-€
ných ligách. Novinkou je účinkovanie žiakov v kategórii U10, ktorí sú
Okrem dotácie z mesta sme
jediným slovenským zástupcom získali príspevky od sponzorov,
v zimnej Poľskej lige v konkurencii od Slovenského futbalového zväzu
veľkých poľských futbalových aka- a príspevky za 2 % z daní.
K fungovaniu veľkou mierou pradémií. Liga sa hrá v atraktívnej krytej
hale s umelým trávnikom, ktorá ako videlne prispievajú rodičia. V mene
jediná v Poľsku spĺňa kritéria UEFA. športovcov, trénerov a funkcionárov
Nášmu klubu v novembri schvá- ďakujeme všetkým za podporu v roku
lil futbalový zväz finančnú podporu 2019. Zároveň Vás chceme požiadať
10 000,- € na rozvoj infraštruktúry. o venovanie 2 % z daní aj v roku 2020.

Pekné Vianoce všetkým želá tím MŠK
PODOLÍNEC.
Ing. Ján Smandra

Chrámový zbor pri Kostole
Nanebovzatia Panny Márie
v Podolínci
Myšlienka založenia speváckeho
chrámového zboru našla najväčšiu
podporu u bývalého správcu farnosti
PaedDr. Janka Stašáka. Za dátum jeho
vzniku možno pokladať 19.11.2004.
Chrámový zbor pri Kostole Nanebovzatia Panny Márie má v súčasnosti 20 členov. Stretávame sa pravidelne na nácvikoch každý utorok
na fare. Repertoár zboru je rôzny. Zbor
spieva skladby od jednohlasných až
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po náročnejšie štvorhlasné skladby.
Prioritou chrámového zboru je spievať vo farskom kostole na významné
cirkevné sviatky, slávnosti a odpusty.
Zúčastňujeme sa však aj na kultúrnom
živote. Už od roku 2006 sa pravidelne
zúčastňujeme okresnej prehliadky
chrámových zborov v Starej Ľubovni. Tento rok sme sa zúčastnili kultúrnej akcie Slovensko-poľských dní
v Piwnicznej. Taktiež sme boli pozvaní
spevom oživiť slávnostnú svätú omšu
pri príležitosti krstu knihy „Ružbašská
kráľovská svadba“ a boli sme potešiť
spevom aj srdcia seniorov vo Vyšných
Ružbachoch pri príležitosti Októbra
– mesiaca úcty k starším. V tomto sviatočnom čase cvičíme piesne
na vianočný koncert, ktorý sa uskutoční 25.12.2019 na 1. sviatok vianočný o 15,30 hod. vo farskom kostole.
Spev je pre nás jedným z prirodzených spôsobov človeka ako vyjadriť
vnútorné bohatstvo, ktoré nosíme
v sebe. Pre človeka nosiaceho v sebe
najcennejší poklad, samého Boha, sa
spev stáva jeho oslavou a spôsobom
hlásania krásy Božej lásky. A toto je
poslanie nášho chrámového zboru:
spievať Pánu Bohu na chválu, sebe
na radosť a svetu osoh. Spevákov
v zbore nespája len láska k tomuto
druhu umenia, ale aj radosť z toho,
keď aspoň jednému človeku v kostole
ich spev pohladí srdce a pritiahne ho
bližšie k Bohu.
Aj svätý otec František povedal, že
hudba je nástrojom evanjelizácie.
Preto chceme, aby sa naša hudba

11

a spev sa dotýkali ľudských sŕdc a aby
slávenie sviatostí, osobitne Eucharistie, dávalo pocítiť krásu raja.
Dnes, po pätnástich rokoch fungovania, si náš zbor uvedomuje svoje
poslanie v Cirkvi, ktorým je priniesť
Krista takého, akým skutočne je. Nech
sú slová zo žalmu 108 povzbudením
pre všetkých: „Ochotné je moje srdce,
Bože, ochotné je moje srdce: budem
Ti spievať a hrať“.
Za seba sa chcem veľmi pekne poďakovať všetkým bývalým, ale hlavne
súčasným členom zboru za ich ochotu, za ich čas, ktorého v dnešnej dobe
nikto nemá nazvyš a prajem im, nech
sú všade a vždy pod ochranou svätej
Cecílie, patrónky hudobníkov a spevákov, ktorá vo svojom srdci spievala
len pre Pána.
Ako na začiatku, tak i dnes s potešením otvárame náruč pre amatérskych
spevákov s profesionálnym prístupom. Skutočne jedinou podmienkou
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účinkovania v zbore je CHUŤ SPIEVAŤ!
Príď medzi nás a získaj priateľov, s ktorými nebudeš tráviť len chvíle spievaním, ale aj inými spoločnými akciami.
Tešíme sa na Vás!
Mgr. Martina Gužiaková

Každý môže zažiť radosť
z hudby
Na začiatku bola len myšlienka
a dnes už má chrámový spevácky
zbor 15 rokov. Pri príprave článku
o ňom sme oslovili ľudí, ktorí k nemu
majú najbližšie, aby nám o svojom
poslaní niečo povedali.
Už pol roka je medzi nami osobnosť, ktorá sa stala súčasťou nášho
duchovného života. Je to náš dôstojný pán farár Mgr. Štefan Hudáček.

Kedy a prečo ste sa rozhodli stať
kňazom?
Keď počujem túto otázku, vždy mi
napadnú slová, ktoré Pán Ježiš hovorí o príchode Božieho kráľovstva, že
nemožno povedať: „Aha tu je! alebo,
Tam to je!“ (Lk 17,21a). V tomto rozmere prežívam aj ja svoje povolanie
ku kňazstvu. Nedá sa povedať presný
moment, kedy som sa rozhodol stať
kňazom.
Ak Boh niekoho povoláva na kňazskú službu, je to, ako keď zasadíme
semienko. Ak ho budeme polievať,
starať sa oň, vyrastie a prinesie svoje
plody. Tak nejako aj ja vnímam svoje rozhodnutie stať sa kňazom. Cítil
som vo svojom vnútri, že ma Boh volá
a ja som sa snažil s ním spolupracovať a rozvíjať svoje povolanie a o to sa
snažím ešte stále, aby som ako kňaz
mohol druhým zvestovať Božie slovo, povzbudzovať ich a sprevádzať
na ceste do neba.

me uskutočňovať Božiu vôľu. Musím
však spomenúť aj svoju prvú sv. omšu
v Podolínci, keď spieval náš chrámový
zbor. Ich privítanie bolo naozaj veľmi
srdečné a krásne. A s pokorou priznávam, že pri ich speve sa mi aj slzy tisli
do očí.

Čo by ste chceli odkázať nášmu spevokolu do ďalších rokov?
Stále platí stará pravda, že kto zbožne spieva – dvakrát sa modlí. Prajem
nášmu spevokolu, aby ich spev počas
liturgie bol vždy modlitbou, aby členovia zboru mali vždy dosť času a elánu pre túto krásnu službu vo farnosti
a zároveň prajem spevokolu, aby sa
stále nachádzali aj noví členovia, ktorí
budú chcieť svojím spevom oslavovať
Pána Boha. Náš spevokol je veľkým
pokladom našej farnosti a ich prispením oslava Boha v našom chráme pozdvihuje naše srdcia k výšinám.
Úzko späté so zborom sú dirigentka
Mgr. Martina Gužiaková a organistka
Aký bol váš prvý dojem po príchode Mgr. Otília Guľašová. Druhá menovaná odpovedala na otázky o jej vzťahu
do Podolínca?
Aj keď Podolínec nie je ďaleko k zboru a hudbe ako takej.
od môjho rodiska, predsa toto mesto
a farnosť boli pre mňa úplne nezná- V súčasnosti vyučuješ v základnej
me. Nech prežívam čokoľvek, vždy škole aj v základnej umeleckej škole.
sa snažím plniť Božiu vôľu. A preto, Aké to je, pracovať s deťmi, mladými
keď mi otec biskup oznámil, že mojím ľuďmi a viesť ich k hudbe?
Mám prácu, po ktorej som vždy
novým pôsobiskom bude Podolínec,
bral som to tak, že ma tu chce mať túžila. Okrem toho, že dieťa formuBoh. Našiel som tu krásnu, živú far- jem po stránke umeleckej, dôležité je
nosť. Postupne spoznávam ľudí, ktorí formovať ho aj po stránke ľudskej. Nie
sa aktívne zapájajú do života farnosti je najdôležitejšie byť dobrým umela teším sa, že spoločnými silami bude- com či spevákom, ale v prvom rade
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je dôležité byť dobrým človekom.
Snažím sa, aby žiaci vedeli, že sú viac
ako výkon, ktorý podávajú, že sa na
nich nepozerá cez výkony alebo mieru talentu či práce, ale ako na milované deti. Každý z nich má svoje danosti a vlastnú cestu, preto nechcem,
aby sa porovnávali s druhými, ale iba
so sebou samým - kde som bol pred
mesiacom, pred polrokom a kde som
teraz. Učím ich, aby si verili. Nie v pýche, ale vo vďačnosti Bohu, ktorý mi
dal talent, ktorý mi umožnil spievať
a ja mu chcem za to ďakovať tým, že
budem jeho dar rozvíjať. Učím ich,
že majú právo aj na to, aby sa im niečo
nepodarilo, pretože každý neúspech
nás posúva ďalej. Nech vždy spievajú
celým srdcom a s radosťou. Nie každé dieťa bude podávať neuveriteľné
výkony, ale každé dieťa môže zažiť
radosť z hudby.
Aká bola tvoja cesta ku hre na orgáne?
O tom, že budem hrať a spievať
v kostole, som snívala už ako malé
dieťa. Ujala sa ma Alenka Živčáková,
ktorej patrí moja vďaka, hlavne za
jej trpezlivosť a obetavosť. Na svoju
prvú svätú omšu si pamätám veľmi dobre. Dokonca aj piesne, ktoré
som hrala. Hre na organe sa venujem
od roku 1997. Táto služba je veľkou
obetou - a to ma napĺňa. Taktiež to
platí o našom chrámovom zbore.
Všetci členovia spolu s dirigentkou
vykonávajú túto službu ako veľkú
obetu. Ak by to nebolo o obete, mož-
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no by nás to zvádzalo myslieť si, že je
to o nás. Ale práve ten aspekt obety
nám nedovolí stratiť zo zreteľa toho,
pre koho to robíme. Aj keď táto služba
je v ľudských očiach veľakrát skrytá,
nepovšimnutá, nedocenená, predsa
viem, že je niekto, kto ju vidí a kto
nám chystá veľkú odmenu.
Mgr. Dominika Skybová

Kríž a jasle
Život každého jedného z nás nikdy
nie je jednotvárny. Prelínajú sa v ňom
chvíle veľkej radosti s chvíľami, ktoré
sú naplnené aj ťažkosťami a životnými krížmi. Oslavujeme radostné chví-

le Božieho narodenia, ale skutočná
radosť týchto dní, hoci začína v betlehemských jasliach, vrcholí práve v kríži Ježiša Krista, odkiaľ nám prichádza
záchrana.
Vianoce sú charakteristické pokojnou radosťou, ktorú zažili pastieri
na betlehemských nivách pri speve
anjelov: „Sláva Bohu na výsostiach
a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle!“
Bola to skutočná radosť a pokoj, hoci
v tých najbiednejších podmienkach
maštale. Nie nadarmo sa hovorí v jednoduchosti je krása. A tak už samotný príchod Ježiša na náš svet nie
je len niečím plytkým a idylickým,
ale už od začiatku Boh, ktorý sa nám
chcel stať podobným vo všetkom,
spája radosť s krížom.
Už svojím narodením Ježiš naznačuje skutočnú spätosť medzi narodením a prebodnutím na kríži. Spája
radosť s utrpením. A prebodnutý
na kríži za nás bol preto, že sa rozhodol prijať telo z Márie Panny a stať sa
človekom. Jaskyňa sa stala miestom
jeho prvého spočinutia v jasliach a neskôr sa stala miestom jeho hrobového
odpočinku. A tak, ako z betlehemskej
jaskyne vyžarovala radosť z božstva
narodeného dieťaťa, tak aj z jaskyne,
do ktorej uložili mŕtve telo Pána Ježiša, vyžaruje radosť z jeho vzkriesenia.
Betlehem a Golgota, Kristus narodený a Kristus ukrižovaný a vzkriesený je
ten istý Boh, ktorého skutky hovoria
o jeho veľkej láske k ľuďom, láske, ktorá sa stala dôvodom jeho príchodu
na svet i jeho umučenia: Veď Boh tak

miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nik, kto v neho verí, nezahynul, ale mal večný život. (Jn 3,16)

Neprehliadnime túto skutočnú
spätosť Betlehema a Golgoty a nenechajme sa učičíkať konzumnou sentimentalitou k dieťatku trasúcemu sa
zimou, ale viďme v Ježišovi Kristovi
vždy Boha, ktorý aj vtedy, keď je ovinutý plienkami v Betleheme, aj keď je
zviazaný povrazmi v Getsemani, zostáva rovnako všemohúcim Bohom.
On je ten, ktorý sa o našu spásu stará
aj vtedy, keď sa zdá, že potrebuje sám
starostlivosť Márie a Jozefa, či vtedy,
keď bol ukrižovaný – on je vždy láskavým a starostlivým spasiteľom. V tejto
nežnej spasiteľskej podobe ho vidíme teraz v jasličkách, ako odovzdane
hovorí svojím detinským postojom:
Otče, nie moja, ale tvoja vôľa nech sa
stane. (Lk 22,24)
Tak ako sa vo Vianociach spája nebo
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so zemou, človek s Bohom, tak sa aj
v Ježišovom narodení spája radosť
jaslí s radosťou kríža. V pohľade na Ježišovo narodenie aj náš život naberá
iné dimenzie. Krásne to pochopila bl.
sestra Zdenka, ktorej mottom bolo:
„Za mrakmi je moje milované slnko...“
Nie je možné skutočne pochopiť
a precítiť radosť bez kríža a prijať kríž
bez úsvitu radosti. A práve v narodení Ježiša Krista nachádzame splnenie Božieho prísľubu; Boh sám príde
a spasí nás. Preto aj narodenie človeka nie je len začiatkom pozemských
útrap, ale i začiatkom života, ktorý
prechádza cez bránu smrti do života
večnosti.
A toto je tá pravá radosť, ktorú
môže každý z nás znova a znova prežívať vo vianočnom čase, hoci pred
sebou nevidí Betlehem a Dieťa uložené v jasliach. Vždy platí, že toto betlehemské dieťa sa narodilo, aby zomrelo za nás, aby nám zaslúžilo večný
život... Ako nežne nás Boh miluje
a ako veľmi si On zaslúži našu lásku...
Môže si to uvedomiť každý z nás, ak
sa len na chvíľku zastaví pri jasličkách
a popremýšľa v tú tichú a svätú noc,
keď si znovu pripomíname narodenie
Božieho Syna. Vianoce nám teda prinášajú spolu s prežívaním radosti aj
vážnu zvesť – prísľub spásy.
K sviatkom Narodenia Krista vám
všetkým prajem tú tichú radosť
v srdci, ktorá prináša mier do duše
a pokoj ľuďom dobrej vôle. Požehnané vianočné sviatky, radosť a opravdivé šťastie v duši, pokoj, lásku i pevné
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zdravie vo vašich rodinách, porozumenie, dobrú spoluprácu a úspech
v práci i v celej farnosti vám želá váš
duchovný otec.
Mgr. Štefan Hudáček

Cechovačka SOŠ
Dňa 22.11.2019 sa v Osvetovom stredisku v Podolínci uskutočnila cechovačka žiakov 1. ročníka Strednej odbornej školy sv. Klementa Hofbauera

sa popasovali s poskladaním dreve- našej žiadosti a mestu bude poskytného rámu. Snažili sa aj naši montéri nutá dotácie v maximálne možnej
a zabíjanie klincov im nerobilo žiaden výške 30 000 €.
problém. Všetci najlepší a najrýchlejší
víťazí boli sladko odmenení.
Všetci žiaci 1. ročníka sa osvedčili a zvládli určené úlohy. Cechovacia
komisia na čele s riaditeľom školy
Ing. Jozefom Gočom ich teda oprávnene uznala za hodných prijať do študentského cechu Strednej odbornej
školy sv. Klementa Hofbauera v Podolínci. Po slávnostnom cechovacom
akte nasledovala voľná zábava, ktorú
si žiaci naplno užili.
PaedDr. Eva Kyšeľová, PhD.

Schválenie dotácie
na rekonštrukciu hasičskej
zbrojnice

v Podolínci. Všetci sa statočne popasovali s úlohami, ktoré si pre nich pripravili ich starší spolužiaci. Nebolo totiž veľmi jednoduché rožok postrúhať
a potom ho znova spojiť. Naši budúci
kuchári si s tým hravo poradili.
Budúce kaderníčky sa pretekali v najkrajšom a najvyššom účese a stolári

Ministerstvo vnútra SR vyhlásilo
dňa 7.5.2019 výzvu na predkladanie
žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu, ktorej predmetom
bola podpora výstavby, rekonštrukcií
a modernizácií hasičských zbrojníc.
Podobná výzva bola vyhlásená tretí
rok po sebe. Mesto Podolínec podalo žiadosť aj v rokoch 2017 a 2018,
avšak kvôli formálnym nedostatkom
nebolo úspešné. Napriek tomu sme
sa o dotáciu rozhodli požiadať aj
v tomto roku. Na rozdiel od predošlých období, ministerstvo vyhovelo

Z týchto prostriedkov plánujeme najmä vymeniť elektroinštaláciu v budove, opraviť poškodené časti strechy,
podlahy v garážach pre zásahové
vozidlá. Predpokladané spolufinacovanie zo strany mesta bude najmenej
4 008,08 €. Presné čísla budeme vedieť až po vykonaní verejného obstarávania na dodávateľa stavebný prác.
Po prácach na výmene systému vykurovania budovy hasičskej zbrojnice,
ktoré prebehlo v roku 2019 a pripravovanom odovzdaní garáže v zadnej
časti zbrojnice pre potreby DHZ pôjde o ďalšie výrazné zlepšenie technického zázemia pre DHZ Podolínec.
					
Lukáš Antoni
zástupca primátora
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Oznamy
Mestské zastupiteľstvo v Podolínci na svojom zasadnutí
12.12.2019 okrem iného schválilo
aj Zásady nakladania s majetkom
mesta Podolínec účinné od 1.1.2020.
V rámci tohto dokumentu sa stanovujú minimálne ceny za predaj a nájom
majetku mesta. Jedným z bodov je
predaj pozemkov pod bytovými domami vo vlastníctve mesta. Aj touto
formou chceme vyzvať vlastníkov
bytov v týchto bytových domoch,
aby mesto požiadali o odkúpenie
pozemku pod stavbou. Dôvodom je
to, že v zásadách sa nachádza prechodné ustanovenie o cene takýchto pozemkov – v prípade, ak vlastníci požiadajú o odkúpenie do konca
septembra 2020, kúpna cena je podľa
zásad stanovená na 3 €/m2. Ak vlastníci v uvedenej lehote o odkúpenie
pozemku pod stavbami nepožiadajú,
zásady stanovujú kúpnu cenu určenú
podľa znaleckého posudku, minimálne však 10 €/m2. Prechodné obdobie
9 mesiacov bolo stanovené preto,
aby vlastníci bytov, ktorí pozemky
od mesta z rôznych dôvodov neodkúpili v minulosti, mali možnosť odkup
realizovať za zníženú cenu podobnú tej, ktorá je platná do konca roka
2019. Po uplynutí stanovenej doby sa
kúpne cena bude pohybovať na trhovej úrovni.
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Kultúrne podujatia
Predvianočný čas môžeme
prežiť spolu a naladiť sa na najkrajšie
obdobie v roku. 15.12.2019 sa stretneme na Vianočnej akadémii v sále kultúrneho domu v Podolínci. Vystúpením nás potešia deti z materskej školy,
deti zo základnej školy, detský tanečný súbor Javorinka a po prvýkrát aj
školský spevácky zbor. Začíname
o 15:30. Srdečne pozývame všetkých
občanov na príjemné popoludnie.

Mesto Podolínec získalo finančný príspevok vo výške 500 EUR
na vydávanie Podolínskeho spravodaja od Nadácie SPP. Tento projekt
(vydanie Podolínskeho spravodaja) sa
uskutočnil vďaka finančnej podpore
Nadácie SPP a Eustream.

Inzercia
Poistenie majetku
MÔJ DOMOV
Čo môže byť poistené:
- Budova
- Domácnosť
POZOR ! Bez spoluúčasti

Životné poistenie
podľa vaších
predstáv:
- Seniori
- Deti
- Dospelí

PZP
Havarijné poistenie
Poistenie GAP
- rýchla výplata poistného plnenia
- viac ako 600 zmluvných servisov
- právna pomoc
- asistenčné služby
- zodpovednosť za škodu

Vyriešime za vás už
aj hypotéku:
- výhodné úrokové
sadzby
- osobný hypotekárny
špecialista
- šetríme váš čas a
peniaze

Kontaktujte nás:
Bc. Richard Hojstrič
finančný agent
Tel.: 0910 910 993

Slovenská poisťovňa

richard.hojstric@os.allianzsp.sk

Poistenie celej rodiny
na jednej ZMLUVE !

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.
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