ÚVODNÍK

RÚŠKO NIE JE HANBA !!!
CHRÁŇME SVOJICH BLÍZKYCH !!!
MILÍ PODOLÍNČANIA,
tento príspevok píšem v čase, keď
už druhý týždeň čelíme hrozbe nákazy koronavírusom. Neviem, aká
situácia je na Slovensku a v našom meste vo chvíli, keď čítate
tieto riadky, pretože podľa predpovedných modelov počet chorých
má neustále stúpať. V platnosti
sú tiež opatrenia na spomalenie
šírenia nákazy. Je preto možné,
že toto číslo spravodaja čítate len
v elektronickej podobe. Zároveň
však predpokladám, že po prvotnom ochromení strachom z nákazy sme si uvedomili, že život ide
ďalej. Že popri všetkej opatrnosti
chodíme nakupovať, chodíme

do práce, staráme sa o svoje rodiny a domácnosti, relaxujeme.
Môj obdiv a vďaka patrí všetkým,
ktorí sa svojpomocne pustili do šitia. V čase, keď píšem tieto riadky,
ešte stále nie je dostatočný počet
rúšok vo voľnom predaji. Je preto dôležitá pomoc tých, ktorí šili
nielen pre vlastnú potrebu, ale aj
pre iných. Vieme o nich a verím,
že v lepších časoch budeme mať
príležitosť poďakovať im za pomoc. Vďaka ich práci sa už viac ako
500 rúšok dostalo k osamelo žijúcim seniorom, do obchodov,
do ambulancií detských lekárov alebo boli rozdané v uliciach.
Rovnako dôležité je zabezpečenie
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nákupov potravín, drogérie a liekov pre seniorov a ľudí v povinnej
karanténe.
Prvé dva týždne života s epidémiou ukázali, že vieme byť disciplinovaní, zodpovední a súdržní.
Som rád, že od prvých dní drvivá
väčšina z nás na verejnosti nosí
rúško, že sa snažíme obmedziť
svoj pohyb po meste, že si pomáhame a chránime sa navzájom, a že keď sa vraciam z práce,
je mesto takmer prázdne. Som
na Vás hrdý, Podolínčania. Som
presvedčený, že vydržíme a túto
krízu prekonáme.
Už dnes je takmer isté, že epidémia bude mať aj negatívne ekonomické následky. Časť opatrení
na ich zmiernenie načrtla nová
vláda, opatrenia budeme musieť
prijať aj my vo vedení mesta. V prvých troch mesiacoch sme vytvorili istú rezervu, ktorá nám pomôže

na začiatku. V závislosti od dĺžky
trvania obmedzení v obchode,
vo výrobe, v školstve a ďalších
oblastiach ekonomiky a života v meste, budeme spoločne
s mestským zastupiteľstvom prijímať ďalšie opatrenia.
VÁŽENÍ OBČANIA,
šíriaca sa nákaza výrazným spôsobom obmedzuje spôsob života,
na aký ste boli zvyknutí, aj spôsob
fungovania nášho mesta. Nikto
z nás dosiaľ ničomu podobnému
nečelil, skúsenosti získavame každý deň. Našou ochranou nech zostane disciplína, súdržnosť a pozitívne myslenie. Urobíme maximum
pre to, aby sme túto výzvu spoločne zvládli a vyšli z nej silnejší,
a pokiaľ možno, s čo najmenšou
ujmou.
Mgr. Jaroslav Seman

PODOLÍNČANIA
BUĎME
AJ NAĎALEJ
ZODPOVEDNÍ !!!
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nutie prostriedkov na prípravu
projektovej dokumentácie cyklotrasy z Podolínca cez Panské lúky
po hranicu katastrálneho územia
Vyšné Ružbachy. Ministerstvo našej žiadosti vyhovelo a na tento
projekt uvoľní 7 699,75 €. Spolufinancovanie zo strany mesta predstavuje 5 % poskytnutej dotácie,
a teda 405,25 €.

AJ TO, ČO NIE JE VIDNO
Začiatkom roka 2020 sa dokončila rekonštrukcia zázemia v Dome
smútku. Išlo o výmenu zastaranej
technológie chladenia, obnovu
chladničky, rekonštrukciu priestoru pre pracovníkov a zdravotechniku v zázemí.
Súčasťou bola aj výmena okien,
dverí a elektrickej inštalácie. Tento priestor nie je pre verejnosť prístupný, ale bez neho by bol Dom
smútku nefunkčný. Jeho zázemie
nie je vidieť, neocenia to ľudia
na prvý pohľad, neprejdú sa ako
po novom chodníku, je to však
niečo, čomu sa nedá vyhnúť.
Vecí, ktoré je potrebné zlepšiť, je
veľmi veľa, a preto, ako pri iných
zlepšeniach, opäť nestriháme
pásku a nehovoríme: Hotovo.

covník, a to do konca roku 2022.
Predpokladaná výška takto získaných finančných prostriedkov
je na úrovni približne 41 000,– €.
Tento projekt nevyžaduje spolufinancovanie zo strany mesta.
Mesto bolo úspešné aj so svojou
žiadosťou adresovanou Slovenskému futbalovému zväzu. Výzva
bola zameraná na zlepšenie zázemia futbalových klubov. Získali
sme dotáciu vo výške 10 000,– €,
pričom minimálne spolufinancovanie zo strany mesta je 3 334,– €.
Tieto prostriedky budú použité
na rekonštrukciu priestorov šatní.
Vzhľadom na výšku poskytnutých finančných prostriedkov je
najvýznamnejšou dotácia z Úradu vlády SR. V rámci zasadnutia vlády, ktoré sa konalo dňa
15. 01. 2020 boli obom mestám
a viacerým obciam nášho okresu poskytnuté prostriedky z rozpočtovej kapitoly Úradu vlády SR.
Veľmi nás teší, že z týchto prostriedkov získalo mesto dotáciu
vo výške 150 000,– €. Tieto prostriedky chceme použiť na realizáciu zámeru, o ktorom sme
Vás informovali v októbrovom
vydaní spravodaja – rekonštrukciu miestnej komunikácie
na ul. Sládkovičovej a Jozefa
Smreka (pri materskej škole),
ktorej súčasťou bude aj výstavba parkovacích plôch a chodníka
pre peších. V súčasnosti je k tejto
stavbe dodaná projektová dokumentácia a začína stavebné ko-

Ing. Juraj Špes
prednosta MsÚ

POSKYTNUTIE DOTÁCIÍ PRE MESTO
V minuloročných číslach sme
Vás informovali, že mesto Podolínec získalo externé zdroje
na financovanie domácej opatrovateľskej služby vo výške
54 600,– € a rekonštrukciu hasičskej zbrojnice vo výške 30 000,– €.
Prostriedky na financovanie miezd
opatrovateliek už mesto čerpá,
prostriedky na hasičskú zbrojnicu
budú použité v priebehu roka 2020.
Sme veľmi radi, že Vám môžeme

priniesť ďalšie potešujúce správy
v tejto oblasti. V skratke Vám priblížime, ktorým žiadostiam mesta
o poskytnutie dotácie alebo nenávratného finančného príspevku
bolo vyhovené.
Mesto sa uchádzalo o finančné
prostriedky z rozpočtu Ministerstva dopravy a výstavby SR v rámci výzvy, ktorej predmetom bola
podpora cykloturistiky. Predmetom našej žiadosti bolo poskyt-
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Na základe výzvy Ministerstva
práce, sociálnych vecí a rodiny SR
mesto pripravilo žiadosť o zapojenie sa do projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej
práce. Podľa podpísanej zmluvy
budú z prostriedkov ministerstva financované mzdy dvoch zamestnancov na pozíciách terénny
sociálny pracovník a terénny pra-
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zaznamenali príjem do rozpočtu
mesta vo výške viac než 290 000,–€.

nania. Veríme, že aj tento projekt
sa podarí realizovať v roku 2020.
Aj touto cestou by sme sa chceli
poďakovať všetkým, ktorí mestu pomohli s prípravou zámerov
a žiadostí, lebo aj vďaka nim sme

Lukáš Antoni
zástupca primátora

REGULÁCIA DOPRAVY V OBYTNEJ ZÓNE
Po viacerých žiadostiach o reguláciu dopravy formou spomaľovacích prahov na niektorých uliciach, sme sa rozhodli upozorniť
na aktuálny stav právnej úpravy a aj
na skutkový stav v našom meste.
Obytné zóny máme zriadené
na uliciach Bernolákova, Janka
Hollého, Gen. Štefánika, Sládkovičova, Družstevná a Školská ulica.
Ich opodstatnenie nachádzame
vo zvyšovaní bezpečnosti chodcov, ktorí sa v nej pohybujú. Jedná
sa o lokality, ktoré nemajú charakter významnej dopravnej tepny,
preto povinný spomalený prejazd
obytnou zónou nie je dôvodom
zdržania.
CHODCI, DETI A ZVIERATÁ
NA CESTE
Chodci v obytných zónach majú
výnimku a nemusia dodržiavať
§ 52 cestného zákona. V obytnej
zóne môžu chodci používať nielen
chodník, ale aj celú šírku vozovky,
pričom pred motorovým vozidlami majú chodci vždy prednosť.
Na celej šírke vozovky môžu osoby tlačiť detský kočík, hrať sa a vôbec sa voľne pohybovať.

alebo poverená osoba.
MAXIMÁLNA POVOLENÁ RÝCHLOSŤ VOZIDIEL
V obytnej, školskej i pešej zóne
platí spoločné pravidlo, že vozidlá
môžu jazdiť rýchlosťou maximálne
20 km/h. Pritom je vodič povinný
dbať na zvýšenú ohľaduplnosť voči
chodcom, ktorých nesmie ohroziť.
V obytnej zóne sa môžu pohybovať
aj cyklisti na bicykloch.
PARKOVANIE ÁUT NA CESTE
Obytné a pešie zóny majú spoločný zákaz státia motorových vozidiel. To znamená, že autá, dodávky a motorky sa v obytných zónach
pohybovať môžu, môžu zastaviť
(napríklad pre vykládku nákladu či
nástup osôb), ale nemôžu tu stáť

(parkovať).
Výnimku nemajú ani rezidenti*.
Obyvateľ obytnej zóny nesmie
svoje auto parkovať na ceste ani
pred vlastným domom, vchodom
či pozemkom. Obytné zóny sú
zriaďované v prípade, že sa v nich
nachádzajú vyhradené parkovacie státia a/alebo v prípade, že
rezidenti disponujú vlastným pozemkom pre odparkovanie vozidla.
Teda odpoveď na otázku, či
môžem parkovať v obytnej zóne
na ceste pred vlastným domom,
je nie.
Alexander Vilčinský
náčelník MsP
*miestny obyvateľ, občan

FAŠIANGOVÉ OBDOBIE

Zároveň platí, že chodci sú povinní umožniť vozidlám jazdu. Deti
síce poznať zákony nemôžu, mali
by však byť poučené rodičmi, že
prechádzajúce auto a motorku
musia vždy nechať prejsť.
Voľný pohyb domácich zvierat je na ceste zakázaný (§ 57) aj
v obytnej zóne, za ich zabezpečenie je zodpovedný ich chovateľ
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Fašiangy boli a sú veselou spojkou medzi časom Vianoc a obdobím predveľkonočným. Toto
obdobie sa kedysi oficiálne považovalo za sviatok jedla. Jediným
a hlavným účelom bolo dosýta sa
najesť. Až rituálny charakter malo
vyprážané pečivo. Lahodné a sýte
šišky, pampúšiky, fánky, kreple tak
rozvoniavali v každom regióne Slovenska. Bolo zvykom sa riadne
najesť pred obdobím pôstu a tradovalo sa aj, že človek bude potom
hladný po zvyšok roka. V tomto
duchu sme sa 20. 02. 2020 stretli
so seniormi v Nestville Parku, kde

sme odprezentovali naše šišky
a ochutnali ďalšie variácie tohto chutného jedla, typického pre
fašiangové obdobie. Typické boli
aj obchôdzky v maskách, počas
ktorých mládež získavala jedlo,
z ktorého sa potom niečo spoločne pripravilo. Každý jedol fašiangové šišky, veselo popíjal, spieval
a tancoval pri hudbe. Dnes sa už
od týchto zvykov upúšťa a v našom meste sme to zjednodušili
a zorganizovali sme pre detičky
a ich rodičov karneval. Nedeľné
popoludnie sme si užili s rôznymi rozprávkovými postavičkami.
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zabaviť. Atmosféra bola veľmi príjemná a po prvotnom ostychu aj
uvoľnená. Napriek nižšej účasti, ako
sme očakávali, sme presvedčení,
že sa tieto akcie v našom meste
majú konať. Pre vás všetkých, ktorí
máte záujem, aby to v mete žilo.

Deti mali nádherné masky a našli
sa aj „dospeláci“, ktorí sa zapájali
do pripravených súťaží a predviedli všakovaké tanečné kreácie. Fantastické šištičky nám pripravili členky Červeného kríža
a na nákup darčekov a cukroviniek
pre deti nám prispeli Pizzeria
Mando a Balstav, preto sme mohli
obdarovať každého, kto sa prišiel

Mgr. Dominika Skybová

25.-30.05.2020
Milujem svoje mesto, milujem
svoj kraj – týždeň dobrovoľníckych aktivít v meste
30.05.2020
Cyklopreteky, deň detí, športová olympiáda v základnej škole
s materskou školou
JÚN:
06.06.2020
Volejbalový turnaj
20.06.2020
Východ road liga – cyklopreteky
30.06.2020
Prehliadka domácich kapiel
JÚL:
24.7. až 26.7.2020
Jarmok
27.7.2020
Odpustová slávnostná omša
AUGUST:
23.8.2020
Divadielko pre deti
26.8.2020
Folklórne vystúpenie pri príležitosti výročia SNP
Kladenie vencov pri pamätníku

PLÁN AKCIÍ NA ROK 2020

AKCIE OD APRÍLA  DO AUGUSTA SÚ

APRÍL:
do 06.04.2020
Veľkonočná súťaž
18.04.2020
Výročie povolenia stavby hradu
20.04.2020
70 rokov od likvidcie kláštorov
30.04.2020
Stavanie mája

SEPTEMBER:
02.09.2020
Zábavné vystúpenie úvod do
školského roka
Výstava výpestkov Ružový sad
Sv. Hubert PZ JAVOR
OKTÓBER:
Jesenná zalesňovačka
11.10.2020
Deň úcty k starším

MÁJ:
01./08.05.2020
SPARTAN
03.05.2020
Vítanie jari – Nestvillepark
Hniezdne
08.05.2020
Deň víťazstva nad fašizmom
10.05.2020
Deň matiek
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NOVEMBER:
16.11.2020
Stretnutie občanov s primátorom
mesta a poslancami MsZ
Umelecký prednes „Vansová“
DECEMBER:
Vianočná výstava
06.12.2020
Mikuláš na námestí
20.12.2020
Vianočná besiedka žiakov
31.12.2020
Silvestrovský punč
Organizátor si vyhradzuje právo
na zmenu.
Mesto Podolínec prijalo preventívne opatrenia v súvislosti
so šírením respiračného ochorenia
vyvolaného novým koronavírusom
COVID-19 na území Slovenskej republiky. Na základe rozhodnutia
sa s okamžitou platnosťou rušia
všetky spoločenské i kultúrne
podujatia a stretnutia pre verejnosť organizované v našom meste
aj mestskom kultúrnom stredisku
v Podolínci do odvolania. Uvedené opatrenia sa budú upravovať
podľa aktuálneho vývoja situácie.
Ďalšie informácie poskytneme
operatívne na internetovej stránke www.podolinec.eu. O náhradných termínoch Vás budeme včas
informovať. Všetci pevne veríme,
že sa budeme môcť stretávať
na kultúrnych podujatiach už začiatkom nového školského roka.
ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE!!!

! ! ! ! ! ZRUŠENÉ ! ! ! ! !
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MESTSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB

ŠKOLA MÁ BYŤ MIESTOM, V KTOROM
MÔŽU RÁSŤ ŽIACI AJ UČITELIA...
Druhý polrok školského roka

Aj na začiatku roka 2020 sme

organizovali zimné turnaje v halovom futbale pre mládež. Tento rok
sme pripravili päť turnajov pre každú kategóriu. Turnaje sa odohrali
v hale vo Vyšných Ružbachoch,
kde si hráči v jednotlivé soboty
medzi sebou zmerali sily v týchto kategóriach: U9, U10, U11, U13
a U 15. Na turnaji sa predstavilo
viac ako 350 mladých futbalistov
z nášho regiónu aj z Poľska.
Na jednom turnaji nás navštívil
aj bývalý reprezentant Slovenska
aj Československa a viacnásobný futbalista roka na Slovensku
Dušan Tittel. Kvalitné turnaje sa
nám podarilo pripraviť s podporou
mesta Podolínec, ZŠ s MŠ Podolínec a s výraznou podporu od firmy
HO & PE, ktorá nám vďaka Mariá-
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novi Hossovi a Jánovi Šoltésovi poskytla občerstvenie pre všetkých
hráčov. Ku kvalite turnajov prispeli
aj všetci kolegovia z klubu a pomohli aj ochotní rodičia, ktorým
týmto chceme poďakovať.
Tieto turnaje sa nám podarilo
zorganizovať aj vďaka 2 % z daní,
ktorými ste nám prispeli. Budeme veľmi radi, ak sa rozhodnete
venovať 2 % aj tento rok pre MŠK
PODOLÍNEC. Tlačivo a bližšie informácie nájdete na internetovej
stránke: www.podolinec.eu
Ing. Ján Smandra

2019/2020 priniesol so sebou
v Základnej škole s materskou
školou v Podolínci niekoľko zmien.
Začali sa realizovať stavebné práce súvisiace s projektom rekonštrukcie dielní, knižnice a počítačovej učebne, boli sme úspešní
v projekte Pomáhajúce profesie
v edukácii a vytvoríme tak miesto
pre dvoch pedagogických asistentov a jedného špeciálneho pedagóga v materskej škole. V neposlednom rade je dôležitým krokom
ukončenie výberového konania
na miesto riaditeľa základnej školy
s materskou školou, ktorým som
úspešne prešla. Dovoľte mi preto, aby som sa vám v tejto novej
pozícii prihovorila. V našej škole
pôsobím od roku 2013. Začínala som ako učiteľka slovenského jazyka, neskôr som pôsobila
ako zástupkyňa riaditeľky školy
a od 01. 11. 2019 som bola poverená riadením školy. V súčasnosti
zastávam pozíciu riaditeľky školy.
Zároveň som manželkou a matkou
troch synov.
Uvedomujem si, že miesto riaditeľa so sebou prináša potrebu
byť objektívny a korektný vo vzťahu ku všetkým zainteresovaným
stranám, a preto sa budem snažiť
vytvárať otvorené, tvorivé ovzdušie a kvalitné pracovné podmien-

ky pre všetkých zamestnancov,
pedagogických i nepedagogických. Jednou z mojich priorít je
posilňovať pracovnú klímu v škole
a stmeľovať kolektív tak, aby sme
spoločne vytvorili príjemnú atmosféru pre rozvoj a rast vašich detí.
Kvalitné školské prostredie však
vytvára nielen vzájomná spolupráca riaditeľ – pedagóg, ale aj spolupráca s rodičmi. Budem preto
s vami aktívne zdieľať naše úspechy, pozorne počúvať vaše názory a aplikovať užitočné podnety
do nášho školského života. Bude
naším spoločným úspechom, keď
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sa nám podarí v prístupe k vašim
deťom naladiť na rovnakú vlnovú
dĺžku a keď sa na hodnotu vzdelávania budeme pozerať rovnakou
optikou.
Mojím cieľom je, aby deti materskej školy a žiaci základnej školy
mali vytvorené čo najlepšie podmienky na vzdelávanie a realizovanie svojich voľnočasových aktivít.
Predovšetkým chcem zatraktívniť

vyučovanie v škole novými vyučovacími metódami a formami,
zapájať žiakov do olympiád, súťaží, projektov, podporovať školské
akcie a aktivity, podporovať kreativitu učiteľov, zvyšovať ich odbornú úroveň a dosahovať dobré
výchovno-vyučovacie výsledky
našej školy.
Mgr. Silvia Reľovská

VEĽKÁ NOC 2020
Drahí moji, milovaní bratia a sestry, milí Podolínčania...
Hlavnou myšlienkou Veľkej noci
je víťazstvo Ježiša Krista nad smrťou. A preto môžeme so starozákonným žalmistom zvolať: „Toto
je deň, ktorý učinil Pán; plesajme
a radujme sa z neho“ (Žalm 118,24).
Radostnému vzkrieseniu však
predchádzalo bolestné ukrižuj.
A tak to býva i v našich životných
situáciách. Aj my teraz prežívame
spoločne počas pandémie koronavírusu bolestné ukrižuj. Nevieme, ako dlho to potrvá, kedy sa
vrátime k bežnému spôsobu života a prežívame kríž zo straty spoločenstva v kostole, nemožnosti
pristúpiť k sviatostiam a prežívať
radostne vo farskom spoločenstve
tajomstvá našej spásy.
V čase utrpenia, nesenia kríža
a prežívania obmedzení v spojení
s pandémiou je nám vízia krajšieho, toho nového života beznádejne
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zahmlená. A práve vtedy, keď sa už
nenapĺňajú naše plány, alebo keď
úplne stroskotali, máme sklon k rezignácii a zúfalstvu. Lenže Boh má
pre nás víziu! Víziu Veľkej noci, víziu
prechodu – Paschy – do zasľúbenej
zeme Božieho kráľovstva. Túto víziu nám chce predložiť i dnes, v našej dobe, v našej životnej situácii.
Buďme si istý, že aj v týchto chvíľach Boh stojí pri nás, na našej
strane a podopiera nás. A tak ako
vo veľkonočné ráno Kristus slávne
vstáva z mŕtvych, aj my vstaneme – raz k večnému spoločenstvu
s Ním v Božom kráľovstve – a iste
vstaneme aj z temnoty pandémie,
ktorú prežívame.
Tohtoročná Veľká Noc je veľmi
výnimočná. Keďže stále je nebezpečenstvo šírenia nebezpečnej
nákazy, nemôžeme pristúpiť ani
k pravidelnej veľkonočnej sv. spovedi. Z toho dôvodu vám ponúkam
na stránkach nášho časopisu ná-

vod, ako si vzbudiť dokonalú ľútosť.
Drahí moji, v tomto roku sa nebudú sláviť veľkonočné obrady verejným spôsobom. Preto všetkých
povzbudzujem sledovať liturgické
obrady veľkonočného trojdnia ako
aj ďalšie pobožnosti a duchovné
aktivity prostredníctvom katolíckej televízie Lux, katolíckeho rádia
Lumen, alebo aj prostredníctvom
priamych prenosov z nášho Farského kostola v Podolínci. Prosím
vás, sledujte ich spôsobom, akoby
ste na nich boli osobne prítomní
so všetkou zbožnosťou a sústredenosťou. Zároveň vám predkladám texty domácej liturgie. Jej
cieľom je napomôcť zbožnému
prežitiu tohtoročných veľkonočných sviatkov v našich domácnostiach. Môže sa ich pomodliť rodina,
ale aj jednotlivec. Pošlite tieto texty aj vašim susedom a známym.
(Texty domácej veľkonočnej litur-

gie nájdete na internetovej stránke mesta pri farských oznamoch
https://www.podolinec.eu/rimskokatolicka-cirkev/. Prosím, vytlačte
si ich a pomôžte s tlačou aj svojim
starším blízkym).
Aj napriek všetkým ťažkostiam,
ktoré teraz prežívame, verím, že
Veľkú Noc 2020 všetci oslávime
v rodinnom kruhu najlepšie a najpožehnanejšie, ako budeme môcť.
Aby všetko, čo budeme robiť, bolo
vždy na väčšiu česť a slávu Božiu.
Láska Zeleného štvrtku, viera Veľkého piatku, nádej Bielej soboty
a víťazstvo Veľkonočnej nedele,
nech Vás posilní a naplní pokojom
a dôverou. Požehnané Veľkonočné sviatky plné milosti a nádeje
z Kristovho zmŕtvychvstania Vám
zo srdca želá váš duchovný otec
Štefan a otcovia redemptoristi.
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AKO SI VZBUDIŤ DOKONALÚ ĽÚTOSŤ
„Keď ľútosť pochádza z lásky
k Bohu milovanému nadovšetko,
volá sa dokonalá (je to ľútosť z lásky; lat. caritatis contritio).“ KKC 1452
PRVÝ KROK – Poprosiť Ducha Svätého o pomoc pri konaní dokonalej ľútosti.
Tu prosíme aj o zahnanie myšlienok na seba a sebecké motivácie,
o zahnanie strachu pred večným
zatratením a inými trestami za hriechy. Môžeme tak urobiť napr. takto:
„Duchu Svätý, Ty darca múdrosti
a zoslaný Potešiteľ, ktorý ma vedieš odmalička cestou viery, prosím, príď ku mne v tento čas a zlom
moc mojich súkromných záujmov
pri mojej snahe vzbudiť si pevnú
ľútosť nad mojimi hriechmi. Nedopusť, aby som pomyslel na strach
zo zatratenia ako na motiváciu svojej ľútosti, ale naopak, pomôž mi
vzbudiť si dokonalú ľútosť, kedy
by som pocítil skutočnú skľúčenosť a bolesť duše iba z veľkej
lásky k Tebe, Bože. Buď, prosím,
so mnou, Pane a Bože náš. Amen.“
DRUHÝ KROK – Vzbudenie si lásky k Bohu.
Na pomoc nám prichádza najväčšie prikázanie lásky, ktoré nám
Pán zanechal. Nájdeme ho v dvanástej kapitole Markovho Evanjelia,
verše 28 – 31. Skúsme si ho pomaly, ale hlavne s myšlienkou na lásku k Bohu prečítať: Tu k nemu pristúpil jeden zo zákonníkov a spýtal
sa ho: „Ktoré prikázanie je prvé
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zo všetkých?“ Ježiš odpovedal:
„Prvé je toto: »Počuj, Izrael, Pán,
náš Boh, je jediný Pán. Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého
svojho srdca, z celej svojej duše,
z celej svojej mysle a z celej svojej
sily!« Druhé je toto: »Milovať budeš
svojho blížneho ako seba samého!« Iného, väčšieho prikázania,
ako sú tieto, niet.“
TRETÍ KROK – Vzbudenie si ľútosti
nad spáchanými hriechmi s rozhodnutím polepšiť sa.
Tento krok predpokladá dve veci.
Najskôr si poriadne pospytovať
svedomie a zistiť všetky hriechy,
ktoré sme spravili a potom ich začať
ľutovať. Pospytovať si svedomie –
k tomu nám dopomôže spytovanie
svedomia, ktoré máme v modlitebnej knižke, dnes už aj v aplikácii
na mobile. Slová ľútosti môžeme
použiť tie, ktoré používame pri sviatosti zmierenia. Hneď potom si
dám predsavzatie, že sa polepším.
ŠTVRTÝ KROK – Pevné rozhodnutie ísť na spoveď hneď, ako
to bude možné.
Rozhodnutie pri prvej príležitosti sa vyspovedať patrí k úplnosti
dokonalej ľútosti. Totiž úkon lásky
je vtedy naozajstný a úplný, keď
je bez výhrad. Tak aj my chceme
pristupovať k Bohu bez výhrad,
preto aj naše pokánie má byť
bezvýhradné. Nemôžeme si teraz
v tomto čase vzbudiť dokonalú
ľútosť, ak nechceme ísť na spoveď

hneď, ako to bude možné, ale už
dopredu chceme spoveď odkladať, napríklad do Vianoc.
PIATY KROK – Záverečné poďakovanie.
Ak sme dosiahli dokonalú ľútosť,
je samozrejmé, že za tento dar
Bohu aj poďakujeme. Veď práve
teraz nám Boh naše hriechy odpustil a opäť nás prijal do svojho ovčinca a my sme opäť živými

údmi Kristovho mystického tela,
ktorým je Cirkev. Ak by sme náhle
zomreli, nemusíme sa báť. Naviazali sme pomocou Ducha Svätého
priateľstvo s Bohom, preto sa mu
treba poďakovať za usmerňovanie,
dar rady a sily. Vhodný je na záver
záslužný skutok ako napr. čítanie
Svätého Písma, modlitba Krížovej
cesty, pomoc blížnemu a tak podobne.

NÁŠ KLÁŠTOR A „BARBARSKÁ NOC“

Na jar 1950 nariadil Ústredný
výbor komunistickej strany Československa likvidáciu mužských
reholí. Cieľom „Akcie K“ bolo obsadiť kláštory, vyťahovať rehoľníkov
a zmocniť sa majetku cirkvi. Dnes
je to presne 70 rokov, keď v noci
z 13.- 14. apríla 1950 príslušníci
národnej bezpečnosti - polície,
ľudových milícií, ŠtB a niekde aj

príslušníci armády vnikli do vtedy
mužských kláštorov a konkrétne
na Slovensku internovali 881 rehoľníkov z 11 reholí, ktorých sústredili
do internačných kláštorov a jeden
z nich bol aj kláštor v Podolínci.
Likvidácia kláštorov bola sprevádzaná násilnosťami, ničením vzácnych rukopisov, náboženských
predmetov a obrazov. Pre svo-
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ju brutalitu a násilnosti si noc
z 13.- 14. apríla vyslúžila pomenovanie barbarská. Na „Akciu K“ –
likvidácia kláštorov zareagovali
aj veriaci laici. Boli to hlavne veriaci z Nižných i Vyšných Ružbách
a Lackovej, ktorí sa vybrali brániť
rehoľníkov. V obciach na poplach
zvonili zvony. Proti veriacim zasiahla tvrdo polícia, niektorí boli bití
na mieste a niektorí aj neskôr
vo väzení. A potom prišla tvrdá
odplata komunistického režimu.
V kláštore v Podolínci po barbarskej noci panoval najprísnejší
režim. Na oknách pribudli mreže,
celý areál bol ohradený ostnatým
drôtom a kláštor strážili ozbrojení
vojaci a milicionári. Počet internovaných rehoľníkov a kňazov sa
v Podolínci menil, ale v určitom
čase tam bolo cca 650 osôb. Ťažko
si predstaviť, ako sa to zvládalo
hygienicky, ale aj po náboženskej
stránke, v jednom kostole. Predsa
však internovaní rehoľníci, čo Podolínec po rokoch navštívili, spomínali v dobrom, ako ich Pán Boh
posilňoval, ako tu prežívali nové
spoločenstvo, ako im pomáhali
veriaci z mestečka i z okolia. Tak
spomínali Podolínec napríklad
kardinál Ján CH. Korec, biskup Michal Rusnák, biskup Hnilica i Kaľata, salezián Ernest Macák, Anton
Srholec i básnik Gorazd Zvonický
a ďalší.
Sústreďovací tábor mužov bol
v podolínskom kláštore zrušený
v decembri 1951, ale kláštor komu-
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nistom poslúžil aj pri „Akcii R“- likvidácia ženských reholí v auguste
1956, keď tu bolo umiestnených
cca 330 rehoľných sestier. Tie posledné z neho odišli v decembri
1961. Potom boli v kláštore umiestnené štátne školy a internát.
Redemptoristi sa vrátili do zničeného kláštora v Podolínci po udalostiach novembra 1989 a postupne ho stále obnovujú. Nezabúdajú
však ani na minulosť. Boli časya to 90-te roky, keď sa ešte žijúci
internovaní rehoľníci každoročne
schádzali a pripomínali si smutné
výročie „Barbarskej noci“, ale teraz sú už skoro všetci na pravde
Božej. Pre ďalšie generácie zostáva v kláštornom kostole svätého
Stanislava drevená socha Panny
Márie s Dieťaťom, ktorú tu počas
internácie vyhotovil brat Štefan
Bača (+2006) a po revolúcií doplnil
reliéfom mesta Podolínec a pamätníkom na podstavci. Na priečelí budovy kláštora je umiestnená
pamätná tabuľa všetkým internovaným a vyšetrovaným osobám.
V jubilejnom roku 2000 pribudol
do areálu kláštora travertínový
pomník internovaným rehoľníkom.
Aj tieto historické udalosti minulého storočia sa vpísali do slávnej
histórie tohto kláštora a teraz je
podolínsky kláštor redemptoristov
znovu centrom kultúry, vzdelávania a misionárskej činnosti.
P. Michal Zamkovský CSsR

OBČIANSKA INICIATÍVA KOBYLKA 2020
„Ak chceš uniknúť tomu, čo ťa
trápi, musíš byť nie inde, ale iný“,
povedal kedysi dávno rímsky filozof Seneca a my sme sa rozhodli
otestovať, či mal naozaj pravdu.
Začiatkom roka 2020 sme v meste
Podolínec založili Občiansku iniciatívu Kobylka s presvedčením,
že kvalitu života v meste neovplyvňuje mesto ako také, ale predovšetkým ľudia, ktorí v ňom žijú.
Mesto nie je len hmotný, ale predovšetkým sociálny a kultúrny
priestor, kde sa tvoria a vyvíjajú
medziľudské vzťahy. Je to priestor
najrôznejších procesov a sfér,
napr. sociálnych vzťahov, dopravy, voľného času, vnímania, práce, konzumu, je to miesto pamäti,
ale aj konštrukcie seba samých.
To, v akom meste žijeme, tvorí neoddeliteľnú časť našej identity –
to, kým sme. O to viac by sme sa
mali zamýšľať nad tým, akí sme
vo vzťahu k svojmu mestu i k sebe
navzájom, čo nás robí šťastnými
a čo nás trápi, čo by sme chceli
a mohli zmeniť. Pretože akí sme
my, také je aj naše mesto. Cieľom
občianskej iniciatívy Kobylka je
naučiť sa používať mesto tak, aby
sme čas v ňom strávený využili
kvalitne a zmysluplne. Veríme, že
spoločne sa dokážeme podieľať
na tom, aby naše mesto slúžilo
rovnako najmladším obyvateľom,
ako aj mladej a strednej generácii, a v neposlednom rade našim

starým rodičom, ktorých pamäť
a životné skúsenosti majú pre budovanie komunity nesmiernu hodnotu. Nakoniec, aj našou najväčšou
motiváciou pri zakladaní občianskej iniciatívy Kobylka bola túžba
uctiť si našich starých rodičov Antonína a Alžbetu Kobylkovcov, ktorí
v meste Podolínec od 60. rokov
20. storočia žili, pracovali a vychovali tu svoje dve dcéry, naše mamy,
Alžbetu a Antóniu. Na mesto Podolínec máme z prázdnin u starých
rodičov dve intenzívne spomienky: vôňu dreva z podolínskej píly
a hlúčiky diskutujúcich ľudí, ktorí
vychádzajú z neďalekého starého
kina. Dnes sú to už len spomienky,
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mesto sa mení a vyvíja. Emócie
z detstva, spomienky, rodina,
tradícia je však to, čo pretrváva.
Na týchto hodnotách sa vytvárajú
silné sociálne putá, ktoré budujú
trvalý charakter mesta, aj keď sa
jeho vzhľad mení. Naše rodinné,
susedské, priateľské, či pracovné
vzťahy, ale aj schopnosť zachovávať kultúrne a historické dedičstvo
predošlých generácií obyvateľov
mesta je to, čo Podolínčanov robí
Podolínčanmi.
Občianska iniciatíva Kobylka má
ambíciu v spolupráci so všetkými
obyvateľmi Podolínca organizovať
kultúrne, spoločenské, edukačné, dobrovoľnícke, či charitatívne

podujatia a budovať tak charakter
mesta, založený predovšetkým
na kvalitných medziľudských vzťahoch. Seneca nás v citovanom
výroku presviedča, že ak túžime
po kvalitnom mieste na život, musíme zmeniť nie miesto, ale samých seba. Veríme, že sa do tohto
experimentu pustíte spolu s nami.
Mesto je láska.
Za kreatívny tím Kobylka:
Natália (Kobylka) a Daniel Cimbalistovci, Alžbeta (Kobylka) a Jakub
Śnieżkovci
https://www.facebook.com/
ObcianskainiciativaKobylka/
email: kobylka2020@gmail.com

OZNAMY
Mestský úrad v Podolínci
bude až do odvolania pracovať
v krízovom režime s obmedzeným prístupom verejnosti. V nevyhnutných prípadoch si môžete
stretnutie telefonicky dohodnúť
s príslušným zamestnancom.
Vstup do budovy je povolený len
s ochranným rúškom. Každý návštevník je povinný podstúpiť meranie teploty a dezinfekciu rúk.
Na jednotlivé pracoviská môžu návštevníci vstupovať len po jednom.

a piatok). Objednávky sa prijímajú
v pondelok a štvrtok v čase
od 8.30 hod. do 9.30 hod. na telefónnom čísle 0910 486 333.
Na rovnakom telefónnom čísle si
seniori nad 65 rokov môžu objednať aj donášku obedov.

Riaditeľstvo základnej školy s materskou školou oznamuje
rodičom budúcich prvákov, že zápis do prvého ročníka sa uskutoční
v dňoch 20. apríla 2020 - 22.apríla 2020. V súvislosti s opatrením
Mesto ponúka možnosť za- na zabránenie šírenia respiračnébezpečenia nákupu potravín, dro- ho ochorenia vyvolaného novým
gérie a liekov pre osamelo žijúcich koronavírusom COVID-19 sa zápis
seniorov dvakrát týždenne (utorok žiakov do 1.ročníka uskutoční bez
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osobnej prítomnosti dieťaťa.
Zapísané do 1.ročníka musia byť
všetky deti, ktoré sa narodili v čase
od 01.09.2013 do 31.08.2014 a deti,
ktoré mali v minulom školskom
roku povolený odklad povinnej
školskej dochádzky. Zapísať sa
musia aj tie deti, u ktorých bude
zákonný zástupca dieťaťa (rodič)
žiadať odklad povinnej školskej
dochádzky.
K zápisu je potrebné vyplniť žiadosť zákonného zástupcu o prijatie
dieťaťa do základnej školy a v prípade záujmu aj žiadosť o prijatie
do školského klubu detí. Všetky
ostatné náležitosti (rodný list, poplatok za pomôcky) budú riešené
po obnovení prevádzky školy.
Vyplnené žiadosti zašlite mailom na adresu školy zspodolinec.
sekretariat@gmail.com v termíne
od 20.04.2020 do 22.04.2020.
Tí zákonní zástupcovia, ktorí
nemajú možnosť zaslať žiadosti
elektronickou formou, môžu ju doručiť dňa 22.04.2020 (streda) v čase
od 09.00 hod. do 10.00 hod.
do budovy základnej školy. Bližšie
informácie k zápisu Vám poskytneme na tel.čísle 0911/278 115.

preto žiadosť o prijatie do materskej školy doručte elektronickou
formou na mailovú adresu zspodolinec.sekretariat@gmail.com.
Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ
a zápisný lístok stravníka nájdete
na webovej stránke v sekcii Základné informácie - Rôzne - Tlačivá,
formuláre a takisto v sekcii Materská škola - Zápis do MŠ.
Mesto Podolínec pripravilo pre svojich obyvateľov zberné
miesto separovaný zber a veľkoobjemový odpad v skladoch
na Lesnej ulici. Aj takýmto spôsobom sa pokúšame zlepšiť možnosti na triedenie odpadu a zvýšiť
mieru vytriedenia odpadu. Jeho
spustenie sme predpokladali
od začiatku apríla. Aj keď je všetko
pripravené, kvôli aktuálnej situácii
sa vedenie mesta rozhodlo začatie prevádzky odložiť. Otvorenie
zberného miesta včas oznámime.
Veríme, že to bude čoskoro.

Žiadosti o prijatie dieťaťa
do materskej školy na školský rok
2020/2021 môže zákonný zástupca podávať do 31.05.2020. Z dôvodu karanténnych opatrení v súvislosti s COVID 19 je v súčasnosti
nemožné doručiť žiadosť osobne,
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