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Mesto
Podolínec
a komisia
kultúry,
športu
a cestovného ruchu usporiadali dňa 3. júna 2017
,,Deň detí“ v areáli MsKS, kde boli pre deti
pripravené rôzne atrakcie, súťaže a pod. Pred očami
prítomných detí hasiči vykonali rýchle uhasenie
požiaru a veľkú radosť pre nich urobili vytvorením
hasičskej peny. Súbežne prebiehal na multifunkčnom
ihrisku volejbalový turnaj.

Všetci sme spolu prežili
krásny slnečný deň plný
zábavy. Tešíme sa na
budúce stretnutie.
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Čistenie koryta potoka Križný
a údržba hrádze
Začiatkom júna 2017 boli
ukončené práce na potoku Križný
a to vyčistením koryta od nánosov
od zaústenia do rieky Poprad až po
železničnú trať vďaka dobrej spolupráci a pochopeniu vedenia Slovenského
vodohospodárskeho podniku – povodia Dunajca a Popradu. Vyťažený
materiál bol použitý pri údržbe hrádze rieky Poprad. Na celkovú úpravu
a navýšenie hrádze rieky Poprad, ktorá bude chrániť naše mesto pred povodňami, je vypracovaná projektová
dokumentácia so všetkými náležitosťami, na ktorú sa v súčasnej dobe pripravuje vydanie územného rozhodnutia a je
predpoklad, že do troch, resp. štyroch mesiacov bude vydané stavebné povolenie. Súčasťou tohto projektu je aj
vybudovanie poldra na Hladkom potoku.

Rekonštrukcia Kláštornej ulice
V týchto dňoch začíname s rekonštrukciou Kláštornej ulice. Zhotoviteľom stavby je
firma Štupák-IVS, Nová Ľubovňa. Stavba bude realizovaná v termíne od 1.7. 2017
do 31.10.2017.
Cena za zhotovenie diela je 70 532,40 eur.

Dobudovanie chodníka na Tatranskej ulici
Od 3.7.2017 mesto začalo s realizáciou stavby „Dobudovanie chodníka na
Tatranskej ulici“ pri hlavnej ceste. Stavbu realizuje firma VMV Stavby a obchod
s r.o. Podolínec. Predpokladané ukončenie stavby je 31.7.2017.

Ulica Hliník
daná do prevádzky
Ešte pred veľkonočnými sviatkami bola
ukončená rekonštrukcia ulice Hliník. Dňa
3.5. 2017 si zhotovené dielo prišiel
skontrolovať aj zástupca dodávateľa Inžinierske stavby a. s. Košice, riaditeľ Ing. Marek Kozlay. Za účasti primátora mesta Ing. Daniela Marhevku
skonštatoval, že zrealizované práce sú prevedené v náležitej kvalite. Mesto ešte v tomto roku plánuje s rekonštrukciou
ulíc Kláštorná, Letná a Baštová.

Oprava striech
Mesto v tomto roku plánuje rekonštrukciu nevyhovujúcich striech na budovách: Dom služieb a bývalých
mechanizačných dielní TANAPu š.p. Finančné náklady na stavebné diela predstavujú na každú strechu sumu cca.
40.000,- eur.
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Návšteva biskupa
na MsÚ Podolínec
Dňa 18. 5. 2017 navštívil naše mesto
spišský diecézny biskup J. E. Mons.
ThDr.
Štefan
Sečka,
PhD.
Okrem návštevy farského úradu, škôl
v meste, stretnutí s veriacimi na večernej
omši, navštívil pán biskup aj Mestský
úrad v Podolínci. Primátor mesta
vzácneho hosťa informoval o dianí v meste, o projektoch, ktoré mesto realizuje pre svojich občanoch. Biskup si
prezrel aj priestory úradu a pozdravil zamestnancov.

Koncert kapely Cracoviensis
Napísali o nás...
....Slováci nesklamali a zúčastnili sa koncertu v kostole
Nanebovzatia
Panny
Márie
v Podolínci.
V barokovom kostole, ktorý sa nachádza v centre
mesta Podolínec, Capella Cracoviensis hrala viac ako
hodinu koncert zložený z diel z osemnásteho storočia
skladateľov pôsobiacich v piaristických koľajach
a hudbu na žiadosť miestnych. Rýchlo sa ukázalo, že
vnútro kostola má vynikajúcu akustiku. V osemnástom
storočí bol Podolínec jedným z hlavných centier aktivít
piaristov. Môžeme si dokonca povedať, že Podolínec
prekypoval a prekypuje životom, a že tam bije "srdce
Európy".
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Publikum
bolo
úžasné
a odmenilo
dvojminútovými ováciami v stoji.

kapelu

Viac informácii sa môžete dočítať na:
www.starosadiecke.info
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Ukončenie futbalovej sezóny
Pri príležitosti ukončenia sezóny sa viac ako 120
mládežníckych futbalistov stretlo na záverečných
futbalových turnajoch v Podolínci v nedeľu, 25. júna
2017. Turnaje boli pre kategórie U8, U10 a U13. Pre
ostatných bola pripravená súťaž v kopaní pokutových
kopov a priateľský futbalový zápas. Všetci hráči aj
návštevníci dostali guláš, kofolu alebo pivo.
UMIESTNENIE MŠK FK Podolínec v súťažiach 2016/2017
Kategória U8

Regionálna liga PD Javorina

2. miesto

Kategória U10

Podtatranská liga skupina ,,A“

2. mieto

Kategória U13

II. liga MŽ

5. miesto

Kategória U15

II. liga SŽ

11. miesto

Kategória U19

IV. liga PFZ sk. ,,B“

10. miesto

Kategória MUŽI

VI. liga OM

4. miesto

Na činnosť Mestského športového klubu
Podolínec na rok 2017 je v rozpočte mesta
vyčlenených 15 877,- €.
Za prezentáciu klubu a mesta patrí
poďakovanie všetkým hráčom, funkcionárom
a trénerom.

Detský majster Slovenska
v KARATE je z Podolínca!
Vynikajúce úspechy v tomto roku v karate dosiahli bratia Slavomír Laučík
a Patrik Laučík. Starší z bratov Slavomír, získal v kategórii Agility 11ročných žiakov na Slovenskom pohári 3. miesto a na Tatranskom pohári
v kategórií Kumite do 40 kg 10-11 r. 1. miesto. Mladší Patrik, získal
v kategórií Agility 5-ročných chlapcov na Slovenskom pohári 1. miesto, na
Tatranskom pohári v kategórií Agility 5-ročných chlapcov 1. miesto a svoju
dominanciu v rovnakej kategórií potvrdil aj v Košiciach, keď na
Majstrovstvách Slovenskej republiky získal 1. miesto a stal sa tak
MAJSTROM SLOVENSKA. Gratulujeme!

Mladí hasiči - DHZ Podolínec
Krúžok mladých hasičov začal svoju
činnosť v meste Podolínec v r. 2011.
Tento krúžok má dvoch vedúcich:
Mgr. Yvetu Stehlíkovú a Vladimíra
Barnu. Mgr. Stehlíková bližšie
uvádza: každoročne sa zúčastňujeme
na 20 – tich súťažiach. Najväčším
úspechom našich mladých hasičov
bolo 2. miesto na krajskom kole
mladých hasičov Hry Plameň r. 2016
v Spišskom Podhradí. Naši mladí
hasiči sú už štvrtý rok zaradení do
kežmarsko – zamagurskej olympiády
mladých hasičov
(KZOMH),
kde patríme medzi tých najlepších.

Do tejto súťaže KZOMH patrí 9
súťaží, a to súťaže v Podolínci,
Holumnici, Toporci, Spišskej Starej
Vsi,
Spišských
Hanušovciach,
Veľkej Frankovej, Spišskej Belej,
Reľove a v Slovenskej Vsi. V okrese
Stará Ľubovňa sa konajú súťaže
v Plavnici, Podolínci a v Novej
Ľubovni.
Chodíme
na súťaž
Chodbovica v Senici, kde deťom
zároveň organizujeme 3 – dňový
výlet po pamiatkach mesta Skalica.
Naši mladí hasiči z DHZ Podolínec
chodia aj na iné súťaže do
Bardejova, Spišského Podhradia,

Lučivnej a aj Prešova, kde tiež
úspešne
reprezentujú
mesto
Podolínec. Každý rok v októbri sa
naši mladí hasiči z DHZ Podolínec,
zúčastňujú tiež pohárovej súťaže
civilnej obrany- mladý záchranár,
ktorú
organizuje
Košický
samosprávny kraj v Krompachoch.
Naši mladí hasiči sa v kategórii
dievčat aj chlapcov umiestnili na 1.
mieste. Zúčastňujeme sa aj na
súťažiach v Poľsku v meste Brzezna
a v meste Podegrodie, s ktorým
máme dlhoročnú spoluprácu , odkiaľ
si donesieme nejedno víťazstvo.
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Za všetky úspechy, ocenenia a snahu chceme poďakovať
predovšetkým všetkým mladým hasičom, ktorí
reprezentujú
a v minulosti
reprezentovali
DHZ
Podolínec, lebo bez ich chuti a zápalu pre hasičský šport
by sme to nezískali. Menovite chcem spomenúť
a poďakovať súťažiacim, ktorí reprezentujú mesto
Podolínec, a to : Simona Hanečáková, Ivana Lutzová,
Sára Strakulová, Petra Strakulová, Alexandra
Duračinská, Slávka Dziaková, Mária Dindová, Katarína
Čupková, Zuzana Leščinská, Dominika Bernáteková,
Martina Oravcová, Petra Zelinová, Martin Leščinský,
Kamil Mikulka, Dominik Barna, Erik Saloň, Vratko
Saloň, Ondrej Pavel, Dávid Janický a Jerguš Bobulský.
Za pomoc pri organizovaní domácich súťaží chceme
srdečne poďakovať členkám dobrovoľného hasičského
zboru v Podolínci, Božene Pavlíkovej, Mgr. Vierke
Kyslanovej, Mgr. Danke Demákovej, Márií Dindovej
a predsedovi DHZ Petrovi Szentiványimu. Poďakovanie
tiež patrí mestskému úradu,

primátorovi mesta Podolínec Ing. Danielovi Marhevkovi
za pomoc pri riešení financií, pri doprave detí na súťaže.
V neposlednom rade sa chcem veľmi poďakovať
rodičom detí, ktorí nám pomáhajú pri odvoze detí na
súťaže a hlavne za to, že nám zveria svoje poklady do
starostlivosti.

Bocianie hniezdo v našom meste
Bocian biely je sťahovavý vták. Do miest, kde hniezdi, sa vracia skoro
na jar , prvý bocian priletel tento rok do Podolínca 2.4. 2017, samica o
dva dni neskôr. Samička znesie 2-5 vajíčok, na ktorých sedia striedavo
obaja rodičia. Mladé bociany nie sú schopné samé sa o seba postarať,
preto patria ku kŕmivým mláďatám. Ich hlavnou potravou sú žaby. K
ďalším zložkám potravy patria chrobáky, koníky, kobylky, vážky,
jašterice, hady, slimáky, dážďovky a pijavice. Bociany poznajú dokonca
aj malé deti, a to vďaka rozprávkam o tom, ako ich doniesol bocian v
batôžteku či plienke. Týmto "výmyslom" nerobí nič zlé, pretože
upevňujeme vzťahy medzi človekom a bocianmi. Pre tieto dôvody by
sme mali naše symboly plodnosti a ochrancov úrody ochraňovať.
Bociany museli odolávať nepriaznivému jarnému počasiu, ale nakoniec sa vyliahli tri bociany, ktoré sa teraz už učia
lietať.

Kamenné námestie rozkvitlo
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Výstava ručných prác
Mestské priestory v knižnici na prízemí využíva na
svoju činnosť Klub dôchodcov. V týchto priestoroch
koncom mája dôchodcovia nášho mesta usporiadali
výstavu svojich ručných prác. Nádherné výšivky,
pletené a háčkované výrobky a pekné košíky.
Návštevníci výstavy, ktorých bolo hojne, si výstavu
pochvaľovali.

Terénna sociálna práca v našom meste

Národný projekt Terénna sociálna práca
v obciach I sa realizuje vďaka podpore
z Európskeho sociálneho fondu
a Európskeho fondu regionálneho rozvoja
v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
Terénna sociálna práca sa v našom meste začala
vykonávať na základe účasti v národnom projekte
Terénna sociálna práca v obciach I realizovanom
Implementačnou agentúrou MPSVR SR www.ia.gov.sk,
vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a
Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci
Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk.
Zámerom projektu je zlepšenie sociálnej situácie ľudí
ohrozených sociálnym vylúčením prostredníctvom
zabezpečenia terénnej sociálnej práce za pomoci
terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych

pracovníkov poskytujúcich pomoc obyvateľom mesta,
ktorí sa ocitli v sociálnej a hmotnej núdzi,
nezamestnaným, rodinám s malými deťmi a seniorom s
osobitným zreteľom na segregované a sociálne vylúčené
komunity. Cieľom je zvýšenie účasti najviac
znevýhodnených
a
ohrozených
osôb
na
živote spoločnosti, zlepšenie ich možností vstupu na trh
práce, zlepšenie prístupu k poskytovaným službám
a komplexná integrácia do spoločnosti.
Začiatok realizácie národného projektu Terénna
sociálna práca v obciach I : 1.6.2016. Ukončenie
realizácie národného projektu Terénna sociálna práca v
obciach I: 30.6.2019.
Terénnu prácu v súčasnosti zabezpečujú títo zamestnanci
nášho mesta:
Terénna sociálna pracovníčka: Mgr. Miroslava Tuželáková
Terénna pracovníčka: Veronika Pompová
E- mail: tsp.podolinec@gmail.com
Tel. kontakt: 0914 333 385
Adresa kancelárie: Jozefa Smreka 468/3, 065 03 Podolínec

Oznam
Mesto
Podolínec
oznamuje
vlastníkom
a nájomcom,
aby
pravidelne kosili a udržiavali
pozemky (záhrady, neobrábané orné
pôdy, dvory) a zabránili tak šíreniu
inváznych rastlín a burín. Každý
obyvateľ
mesta
je
povinný
ochraňovať majetok mesta, podieľať
sa na zveľaďovaní životného
prostredia, napomáhať a udržiavať
poriadok v meste. Vlastníci a
užívatelia pozemkov sú povinní
pozemky udržiavať v čistote, a to
najmä kosením svojich pozemkov.

Vlastníci
neudržiavaných
a
zaburinených pozemkov svojou
nečinnosťou ohrozujú aj susedné
pozemky. Podľa § 3 ods. 1 písm. b/
zákona č. 220/2004 Z.z o ochrane a
využívaní poľnohospodárskej pôdy a
o zmene zákona č. 245/2003 Z.z o
integrovanej prevencii a kontrole
znečisťovania životného prostredia a
o zmene a doplnení niektorých
zákonov
v
znení
neskorších
predpisov
je
každý
vlastník

poľnohospodárskej
pôdy
alebo
nájomca
a
správca
poľnohospodárskej pôdy povinný
predchádzať výskytu a šíreniu burín
na neobrábaných pozemkoch.
Priestupku na úseky ochrany
poľnohospodárskej pôdy sa podľa §
25 odst. 1 písm. b/ dopustí ten, kto
spôsobil
svojou
nečinnosťou
zaburinenie
poľnohospodárskeho
pozemku
alebo
nepoľnohospodárskeho pozemku v
blízkosti
poľnohospodárskeho
pozemku.
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SUPERMARKET V MESTE PODOLÍNEC
COOP Jednota Prešov s. d. sa dňa 31.01.2017 stala
vlastníkom nákupného strediska nachádzajúceho sa
v centre mesta Podolínec so zámerom znovunavrátenia
reťazca COOP Jednoty obyvateľom Podolínca. Ing. Filip
Juda ďalej uvádza: naše spotrebné družstvo pôsobí
v šiestich okresoch východného Slovenska s celkovým
počtom 118 predajní a zamestnáva 515 zamestnancov.
V týchto dňoch finišujú projektové práce na realizáciu
otvorenia nového supermarketu COOP Jednoty, ktorý
bude spĺňať nákupné požiadavky obyvateľov mesta
Podolínec. Pripravuje sa celková rekonštrukcia
nákupného strediska, zmena dispozičného riešenia
vnútorných priestorov, jeho zateplenie s realizáciou novej
fasády a samozrejme s osadením najmodernejšieho
zariadenia. Celkovo sa na prízemí vytvorí supermarket
o rozlohe 500 m2 a obchodné priestory vhodné na
prevádzku reštaurácie alebo pizzérie o rozlohe 150 m2.
Na poschodí sa bude nachádzať obchodný priestor
pripravovaný na predaj textilu. V našom supermarkete
plánujeme prijatie desiatich zamestnancov a to
obyvateľov mesta Podolínec a jeho okolia.

Zároveň je hotový projekt sprejazdnenia slepej ulice na
Mariánskom námestí, vytvorenia nových bezplatných
parkovacích miest a opravy okolitých chodníkov. Na čele
budovy na úkor asfaltovej plochy plánujeme výsadbu
zelene a stromov. Po preštudovaní pôvodných prvotných
projektov pokračujeme v tom, čo plánovali už naši
predchodcovia a aj kompetentní účastníci projektu sa
zhodli na tom, že realizáciou sprejazdnenia Mariánskeho
námestia sa zlepší dopravná situácia v danom okolí.
Našou víziou je vytvoriť pre občanov Podolínca moderné
nákupné podmienky s možnosťou parkovania a prispieť
k celkovému zlepšeniu vzhľadu centra mesta.

Okienko pre deti
Milé deti,
máte

talent

kreslenie

na
a

maľovanie? Zapojte
sa do našej súťaže.
Nakreslite
kostol,

nám

ktorý

nachádza

sa

v našom

mestečku a budete
hrať

o zaujímavé

ceny.

Najkrajší

kostol

vyhráva!

Svoju

výtvarnú

prácu pošlite na adresu: Mesto Podolínec, Námestie
Mariánske 3, 065 03 Podolínec alebo prineste osobne na
MsÚ na odd. správy majetku č. dverí 3 na 2 poschodí, a to
najneskôr do 31. augusta 2017.
Nezabudni na zadnú stranu kresby napísať svoje meno
a adresu! Výhercu bude MsÚ kontaktovať.
Autori článkov, príspevkov a fotografií: Ing. Filip Juda, Ing. Peter Valigurský, Ing. Ján Smandra, Mgr. Yveta Stehlíková,
Vlasta Bujnovská, Mgr. Marcela Bučorová, Juliána Bialková, Mgr. Pavel Mularčík, Ing. Daniel Marhevka, Mgr. Miroslava Tuželáková.
Redakčná rada: Mgr. Miroslava Tuželáková, Mgr. Marcela Bučorová, Juliána Bialková.
Privítame nové námety, články, návrhy, fotografie do nového čísla Podolínskeho spravodaja. Podať ich môžete osobne na
MsÚ na podateľni alebo zaslať emailom na mupodolinec@podolinec.eu.
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