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Rekonštrukcia mestských
komunikácií
Mesto začalo s rekonštrukciou mestských komunikácii. Komunikácie denne
užívame nielen my občania mesta, ale aj návštevníci mesta. Práce stále
prebiehajú, viac sa dočítate na strane 3.

Finančné zdravie nášho mesta
INEKO (Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy)
poskytuje širokej verejnosti údaje o hospodárení obcí a
miest už od roku 2006 a následne vytvára rebrić ̌ ek. V
roku 2016 naše mesto obstálo na výbornom 25. mieste z
celkového počtu 138 miest. Hodnotenie finančného
zdravia vypovedá o tom, do akej miery je hospodárenie
udržateľné, a či priś lušnej obci spôsobuje alebo
nespôsobuje problémy. Je vypočítané na základe údajov
zo štyroch po sebe nasledujúcich rokov kombináciou
piatich vybraných indikátorov finančnej stability (celkový

dlh, dlhová služba, bilancia bežného účtu, záväzky po
lehote splatnosti a záväzky aspoň 60 dní po splatnosti). Z
okolitých miest sa v prvej tridsiatke umiestnili aj Poprad
(19.) a Kežmarok (18.). Naše okresné mesto obsadilo
stred rebrić ̌ ka a to 66. miesto. Spišská Belá sa ocitla v
závese tabuľky na 111. priečke. Mesto Podolínec sa
v roku 2013 umiestnilo na 43. mieste, v roku 2014 na 51.
mieste a v roku 2015 na 34. mieste.
Rebrić ̌ ek
hospodárenia
nájdete
na
stránke:
www.hospodarenieobci.sk
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Vážení Podolínčania
dostali ste posledný spravodaj v tomto roku. Keďže sa blíži koniec roka a prichádza najkrajšie obdobie roka Vianoce,
patrí sa aj bilancovať a to hlavne, čo sa nám podarilo v tomto roku v spolupráci s poslancami MsZ, ktorým touto
cestou ďakujem, urobiť pre občanov mesta pri údržbe, zveľaďovaní majetku mesta a jeho rozvoji.

Zrealizované akcie:
rekonštrukcia ulíc Kláštorná, Hliník, Baštová, chodník na ulici Tatranskej, rekonštrukcia strechy na dome služieb,
osadenie nových dverí do požiarnej zbrojnice, inštalácia detského ihriska, oprava a montáž kamerového systému,
výstavba nového chodníka na cintoríne. Obsiahlejšie informácie sa dočítate na str. 3, 4.

Akcie, ktoré sa začali realizoval koncom roka 2017:
Rekonštrukcia bývalej administratívnej budovy štátnych lesov na ul. Lesná na nájomné byty. Plánovaná prestavba
má byť ukončená v roku 2018, pribudnúť má 16 nájomných bytov. Náklady na prestavbu činia - 614 000,- eur.
Finančné prostriedky sú získané zo Štátneho fondu rozvoja bývania a Ministerstva dopravy SR.

Akcie pripravené na realizáciu v roku 2018:
1. Kanalizácia na ul. Moyzesovej
a ul. Jozefa
Smreka – obidve ulice sú pripravené na realizáciu
kanalizácie v roku 2018. Potreba finančných
prostriedkov na obe ulice je 86 000 eur. Financované
budú Podtatranskou vodárenskou spoločnosťou
Poprad.

2. Rozšírenie verejného vodovodu na ulici
Kláštorná – akcia je pripravená na realizáciu v roku
2018. Potreba finančných prostriedkov je 10 000 eur.
Financovať túto stavbu bude Podtatranská vodárenská
spoločnosť Poprad.
3. Rekonštrukcia strechy na mechanizačnej dielni
v hodnote
30 000
eur.

Projekty poslané so žiadosťami na financovanie z fondov:
1. Oprava hradného múru
a MsÚ v rámci cezhraničnej
spolupráce. Mesto opätovne
podalo projekt so žiadosťou na
opravu hradného múru a budovy
MsÚ v hodnote - 1 200 000,- eur.

2. Rekonštrukcia hasičskej
zbrojnice – mesto reagovalo na
výzvu na rekonštrukciu hasičskej
zbrojnice a v termíne podalo
žiadosť s projektom v hodnote 51 000,- eur.

3. Vybavenie odborných učební
ZŠ s MŠ –bola podaná žiadosť na
vybavenie odborných učebni ZŠ
s MŠ v hodnote -137 000,- eur.
4. V roku 2018 sa začnú práce
na navýšení hrádze.

Vážení spoluobčania
je tu okamih, kedy sa lúčime so starým rokom. Nový rok je obdobím kontrastu. Veselíme sa, blahoželáme si, ale
neskôr, keď chvíle sviatočné vystriedajú dni všedného života, uvažujeme, čo nás čaká v novom roku, aký to bude rok.
Mnoho vecí záleží iba od nás. Každý deň ponúka množstvo
príležitostí.
Pamätajme si, že stále platí: ,,Len život pre iného má zmysel."
Dovoľte mi zaželať Vám, aby každému Nový rok 2018 priniesol
pokoj v duši, pracovné príležitosti, rodinné porozumenie, čo
najviac síl a šťastia v každodennom živote. Prijmite aj želania
pevného zdravia a pohody, porozumenia, úcty človeka k človeku,
schopnosť odpúšťať, nech zmizne nenávisť a závisť. Zároveň by
som chcel úprimne poďakovať všetkým, ktorí svojou prácou a
snahou v roku, ktorý končí, prispeli akýmkoľvek spôsobom k
rozvoju a oživeniu duchovného, spoločenského, kultúrneho a
športového života v našom meste Podolínec.

Ing. Daniel Marhevka
primátor mesta Podolínec
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Kláštorná ulica v novom šate

Mesto dokončilo rekonštrukciu Kláštornej ulice. Zrekonštruovaná ulica je v súlade s požiadavkami pamiatkového
úradu. Nová cesta a chodník sa zrekonštruovali vo výške finančných prostriedkov 60 582,- €. Zhotoviteľ dodržal
termín realizácie i kvalitu prevedenia. Veríme, že obyvatelia tejto časti, ale aj ostatní obyvatelia, budú s realizovaným
dielom spokojní.

Rekonštrukcia ulíc
Letná a Baštová
Na uliciach Letná a Baštová sa vykonali
nasledovné práce: odvodnenie, frézovanie,
demolácia pôvodných chodníkov a osadenie
nových, pokládka nového asfaltového povrchu v
celkovej hodnote na ulici Letná 149 985,- € a na
ulici Baštová 149 904,- €. Pre nepriaznivé
počasie bude rekonštrukcia finálne dokončená
začiatkom roka 2018. Prosíme občanov o
trpezlivosť.

Rekonštrukcia strechy
na dome služieb
Počas jesenného obdobia sa vykonala rekonštrukcia strechy na
dome služieb. Rekonštrukcia zahŕňala opravu krovu a osadenie
novej krytiny. Celkové náklady činili 25 000,- €.

Ulica Hliník a chodník na ulici Tatranskej dané do prevádzky
V predchádzajúcom čísle Podolínskeho spravodaja sme uvádzali informácie týkajúce sa ulice Hliník a chodníku na
ulici Tatranskej. Pre sumarizáciu dopĺňame pár informácií aj v tomto čísle Podolínskeho spravodaja. Ulica Hliník bola
vo veľmi zlom stave, na ulici sa vykonalo frézovanie, odvodnenie, osadenie nových chodníkov a asfaltovej krytiny v
hodnote 45 093,- €. Táto rekonštrukcia sa začala realizovať koncom roka 2016, kedy sa vykonali práce v hodnote 18
233,- € a ukončené práce na jar 2017 činili 26 860,- €.
Chodník na ulici Tatranskej sa zrekonštruoval vybratím pôvodných pokladových vrstiev chodníka, osadením nových
pokladových vrstiev, osadili sa nové obrubníky. Finančné náklady na rekonštrukciu chodníku činili 32 374,- €.

Kamerový systém v meste: mesto zabezpečilo opravu jestvujúcich kamier a montáž nových kamier
na miestach, ktoré je potrebné najviac monitorovať v celkovej hodnote 14 500,- €.
3

PODOLÍNSKY SPRAVODAJ

2017

Mesto deťom
Mesto odovzdalo do užívania detské ihrisko, ktoré denne
môže vítať malých a aj veľkých návštevníkov. Detské ihrisko
je situované v areáli mestského kultúrneho strediska a
športového areálu. Na pomerne malej ploche, s využitím
niekoľkých herných komponentov, poskytne množstvo
aktivít, ktoré podporia hravosť a športovo zábavne vyžitie.
Veríme, že priestory ihriska využijú aj starší, pretože
súčasťou ihriska je aj workoutová súprava náradia. Ihrisko
bude pod kamerovým systémom mesta, takže by nemalo dochádzať
k jeho poškodzovaniu.

Mesto podporuje DHZ
V našom meste venujeme náležitú pozornosť DHZ a pre
jeho náročnú činnosť sa snažíme neustále zlepšovať
podmienky. V tomto čase spúšťame výmenu garážových
dverí na hasičskej zbrojnici. Na túto opravu získalo
mesto Podolínec finančné prostriedky z úradu vlády vo
výške 10 000,- eur. Zhotovenie a osadenie nových
garážových vrát zrealizuje firma pána Guregu z
Hniezdneho ešte do konca roku 2017.V rámci projektu "
Hasičská zbrojnica " bolo v priebehu roka už
preinvestovaných približne 7634,- eur. Na opravu
strechy sme vynaložili 5081,- eur, vylepšenie sociálnych
priestorov stálo 2553,- eur. Našou snahou je pokračovať

v revitalizácii
hasičskej
zbrojnice.
Mesto
v
tomto období
spracovalo a
predložilo na Ministerstvo vnútra SR rozsiahly
investičný projekt na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice.
Rekonštrukcia sa bude týkať stavebných úprav interiéru,
elektroinštalácie i vykurovacieho systému zbrojnice v
hodnote 51 000,- eur.

Výstavba chodníka na cintoríne
Mesto zabezpečilo výstavbu nového chodníka na
mestskom cintoríne. Trasa chodníka bude realizovaná od
domu smútku ku kostolíku sv. Anny. Časť chodníka je už
vybudovaná. Výstavbu chodníka realizuje firma pána
Jozefa Biláka. Táto firma má v správe starostlivosť o
úpravu cintorína. Mesto je s prístupom a činnosťou
spokojné a predpokladáme, že aj občania mesta.

Virtuálny cintorín
Od 19. októbra 2017 je na webovej stránke
mesta zverejnený virtuálny cintorín, ktorý slúži pre
potreby vyhľadávania hrobového miesta na mape, ako aj
kontrolu platieb za hrobové miesto na mestskom cintoríne
v Podolínci.
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Koncepcia využitia rekreačnej funkcie Podolínskych mestských lesov
Mesto Podolínec je obklopený nádhernou prírodou, kam vyraziť na turistiku prípadne za inými činnosťami sa dočítate
v nasledujúcom článku, ktorý pripravil
Ing. Pavel Homola, konateľ mestských lesov Podolínec.
Lesy mesta Podolínec svojou porastovou štruktúrou,
reliéfom terénu, pestrým zložením rastlinných
a živočíšnych druhov a dobrou dostupnosťou pre peších
aj cyklistov poskytujú veľmi dobré možnosti
turistického, rekreačného a tiež športového vyžitia.
Hlavnou myšlienkou Podolínskeho „lesoparku“ je
prezentovať verejnosti prírodné prostredie doliny od
Biľakovho kríža až po Veterný vrch vo svojej čo možno
najprirodzenejšej podobe, so zámerom poukázať na
miestne prírodné zaujímavosti a hlavne budovať
a podporovať
vzťah
verejnosti
k lesu
ako
k nenahraditeľnej zložke životného prostredia. Zároveň
je zámerom zvýšenie požiarnej bezpečnosti a základnej
vybavenosti pre pohyb a pohodlie návštevníkov lesa,

obmedzenie znečisťovania širšieho okolia odpadkami
a edukatívne pôsobenie na verejnosť formou poskytnutia
informácií o základných pravidlách environmentálneho
správania sa a o obmedzeniach a zákazoch platných pre
dané územie vyplývajúcich z príslušných zákonov.
Koncepcia predpokladá pohyb návštevníkov hlavne po
dolinovej ceste až po sedlo Plontana, preto najväčšia
koncentrácia bodov záujmu je pri tejto komunikácii,
ktorú s priľahlými porastami a lokalitou okolo
plánovaného chodníka k jaskyni na Čube považuje za
zónu aktívnej rekreácie. Ostaté lesy považuje koncepcia
za zónu ticha, kde nepredpokladá inštaláciu zariadení ani
budovanie nových chodníkov, rešpektujúc existujúce
turistické značené chodníky s ich zariadeniami.

Body záujmu, vybavenie a infraštruktúra
Bodmi záujmu sú miesta oddychu pri ceste, ktoré sú vybavené prístreškom, lavičkami, stolmi, prípadne ohniskom,
smetným košom. Ďalej sú to atraktívne prírodné zaujímavosti, ktoré sú hodné pozornosti a ochrany. Nachádzajú sa na
lesných aj nelesných pozemkoch vo vlastníctve mesta Podolínec(okrem bodov 5. a 16., ktoré sú na pozemkoch iných
vlastníkov) a boli vybrané a ich vybavenie zariadením a úprava odsúhlasená vlastníkom pozemku.

10.

Biľakov kríž
Výhybňa na ceste, pri koňoch
Sedenie Pod Jabloňou
Borovica pri ceste oproti vleku
Studnička oproti vleku
Jaskyňa v Čube, prírodná pamiatka verejnosti voľne prístupná
Kaplnka sv. Huberta
Nálepkov kríž pod Skalkou
Chodník Ferova lúka - jaskyňa - Panke
lúky
Ferová lúka

11.

Studnička „Čurinka“ , Mokré polianky

12.
13.

Vodopád
Klin

14.
15.

Zbojnícky stôl
Plontana

16.

Veterný vrch

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Lavička
Lavičky, smetný kôš
Lavičky pevné, stôl, ohnisko, 2 lavičky prenosné ku ohnisku
Lavička
2 lavičky, zrubová studnička
2 lavičky, stôl, informačný stĺp
2 pevné lavičky, stôl
Chodník od kaplnky Sv. Huberta
Chodník vedený porastom, príp. po existujúcich zvážniciach
Prístrešok, dlhý stôl pevný a 2 lavice pred prístreškom, lavičky
okolo ohniska, ohnisko, lavička pod jaseňom pri kríži, lavička pod
javorom, smerovník ku jaskyni a k vodopádu, informačná tabuľa
Zrubová studnička so žľabom, lavička, stôl, smerovník
k vodopádu
Bez vybavenia, len údržba chodníka
Stôl pevný s lavičkami, 2 lavičky na guliačoch, informačný stĺp,
smetný kôš
Okrúhly masívny „zbojnícky“ stôl, sedačky z klátov, ohnisko,
Prístrešok, 2 lavičky pevné , stôl, ohnisko, 2 lavičky prenosné ku
ohnisku, smetný kôš, informačný stĺp

Vybudovanie prebehne v niekoľkých fázach podľa finančnej náročnosti a možností.
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Údržba
Pravidelná údržba zabezpečuje predovšetkým funkčnosť
a bezpečnosť vybudovaných zariadení a tiež ich estetický
vzhľad.
V rámci pravidelnej údržby sa vykonáva:
1. Mulčovanie trávy a buriny okolo asfaltovej cesty od
IBV Krížava až po sedlo Plontana a do Klina
a orezávanie konárov a drevín zasahujúcich do cesty.
Aspoň raz ročne sa mulčujú aj lesné sklady
a funkčné
plochy
okolo
asfaltovej
cesty.
Zodpovedný: riaditeľ LMP
2. Krovinorezom sa kosia chodníky a plochy okolo
lavičiek a ostatných zariadení podľa potreby.
Zodpovedný: lesník LO Javor
3. Výmena opotrebovaných a poškodených častí
zariadení podľa potreby. Zodpovedný: lesník LO
Javor
4. Zber odpadkov. Zodpovedný: lesník LO Javor

Prestavba nákupného
strediska
Vedúci technického úseku spoločnosti COOP
Jednota Ing. Filip Juda informuje o realizácií
prác na Supermarkete COOP Jednota Podolínec.
Plánované otvorenie Supermarketu v meste
Podolínec je stanovené na 18. januára 2018.
V tomto čase už prebehlo kolaudačné konanie na
otvorenie predajne a doťahujú sa posledné
stavebné úpravy. Zároveň finišujú stavebné práce
na dokončenie cesty a parkovacích plôch. Ak nám
dovolí počasie bude realizovaná aj plánovaná
oprava chodníkov. Kolaudačné konanie na úpravu
parkoviska a cesty je naplánovaná na 18.
decembra 2017. V týchto dňoch sa osadzuje zariadenie predajne a začiatkom roka začína návoz tovaru. Ukončenie
týchto prác umožní otvorenie Supermarketu. Dokončenie zateplenia fasády, otvorenia pizzerie a všetky ostatné úpravy
spevnených plôch budú zrealizované do konca mája 2018.

Úspechy mladých hasičov
Úspešní mladí hasiči a hasičky z Podolínca sa
každý rok zúčastňujú mnohých súťaži
v okresoch Kežmarok, Poprad, Prešov,
Sabinov, Bardejov a to veľmi úspešne,
nakoľko sa pravidelne aspoň jedno z dvoch
družstiev umiestňuje na medailových
miestach. Po minuloročnom 2. mieste na
majstrovstvách Prešovského samosprávneho
kraja v Spišskom Podhradí, sa tohto roku
úspech zopakoval,
6
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ale na väčšej úrovni a to na halových Majstrovstvách
Slovenska vo Svite sa naše mladé hasičky z DHZ
Podolínec umiestnili ako druhé a keďže prvé boli Češky
a boli to majstrovstvá Slovenskej republiky tak sa
slovenské
družstvo
dievčat
z Podolínca
stálo
MAJSTRAMI SLOVENSKA na rok 2017. Mladí hasiči
preukazovali pripravenosť v troch súťažných
disciplínach. V úvode tejto najväčšej súťaže prezident
DPO SR Pavol Ceľuch privítal všetkých účastníkov,
súťažiacich, vedúcich kolektívov mládeže, rozhodcov
a organizátorov a následne sa spustil 5 hodinový súťažný
maratón. Súťažilo 17 okresov z celého Slovenska a jeden
kolektív z Českej republiky. Výsledky z iných súťaži
z roku 2017 : 10.2.2017 Spišská Stará Ves 2. miesto,
20.5.2017,
Holumnica 1. miesto,
Okresné
kole Kežmarsko – Zamagurskej olympiády mladých
hasičov 25.5.2017 v Spišskej Starej Vsi 1. miesto,
28.5.2017 Reľov 1. miesto, 9.6.2017 Veľká Franková 1.
miesto, 17.6.2017 Podolínec 1. miesto, 24.6.2017
Toporec 2. miesto, 9.9.2017 Spišská Belá 1. miesto
a 10.9.2017 Slovenská Ves 1. miesto. To boli výsledky
v Kežmarsko - Zamagurskej
Olympiáde mladých

2017

hasičov. DHZ Podolínec je zaradený aj do KZOMH
okresu Kežmarok a vidno, že Kežmarsko-Zamagurská
Olympiáda Mladých Hasičov vychováva kvalitu, ktorá
konkuruje
Slovensku.
Medzi ich ďalšie úspechy patria aj umiestnenia:
25.2.2017 Senica 3.miesto, Šuňava 3. miesto, Nová
Ľubovňa 1.miesto, Prešov 2.miesto, Lipany 1.miesto,
16.11.2017 Plavnica 1.miesto, 1.12.2017 Bardejov
2.miesto. Naši mladí hasiči sa zúčastňujú aj na pretekoch
v Poľskej republike, nakoľko máme družbu z mestami
Podegrodie a Wierchomla Wíelka, odkiaľ majú zopár
prvých miest.
My tréneri, Mgr. Yveta Stehlíková a Vladimír Barna,
všetkým deťom z krúžku mladých hasičov
srdečne gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu nášho
mesta Podolínec. Veľká vďaka patrí súťažiacim:
Alexandre Duračinskej, Slávke Dziakovej, Ivane
Lutzovej, Sáre Strakulovej , Simone Hanečákovej, Petre
Strakulovej, Kataríne Čupkovej, Márií Dindovej,
Dominikovi Barnovi, Erikovi Saloňovi, Vratkovi
Saloňovi a Ondrejovi Pavelovi.

Podolínec sa zabáva
Slnečná sobota, ako vyšitá na zábavu mesta. Aj tohto
roku sa začali oslavy mesta futbalovým turnajom
rodákov nad 25 rokov. Pestrý program sobotňajšieho
popoludnia vyplnili ľudové súbory:
Javorina z Kolačkova.
Kicora z Lendaku
Údolčanka z Údola
Maguráči z Kežmarku
Sokoliari majstra Vagana ukázali svoju paletu dravých
vtákov. Diváci si mohli pozrieť letové
ukážky a zapojiť sa do výcviku
dravcov. Nezabudlo sa ani na naších
najmenších : atrakcie, aquazorbing,
autíčka a postavičky z Madagaskaru to
všetko mali na vyplnenie sobotňajšieho
popoludnia. Podvečer zneli známe
pesničky skupiny Olympic revival
,úsmev vyčarila zábavná skupina Traky.
Celodenný program ukončila skupina
Komajota. Kto ešte vládal a mal chuť, mohol si zatancovať na diskotéke do
neskorých nočných hodín. Niečím novým pre naších občanov bolo ,, Návrat
do histórie ,, celodenná prezentácia historických fotografií od r.
1902. Občania, rodáci ,známi, hostia si radi zaspomínali na staré časy.
Prezentácia mala veľký úspech. Program bol pestrý, každý si mohol vybrať, na čo mal chuť a náladu.
Veríme, že o rok sa znovu stretneme.
Tešíme sa na Vás. Komisia kultúry a športu.
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Výstava historických vozidiel
Dňa 4. augusta 2017 zaparkovalo na našom námestí približne 50
starých „pánov" - automobilových veteránov. Po privítaní primátorom
mesta sa tešili veľkému záujmu a obdivu obyvateľov nášho mesta i
okoloidúcich návštevníkov.

Výročie SNP v Podolínci
Trikrát v roku sa stretávame pri pomníku padlých hrdinov. Pri
príležitosti SNP si vedenie zväzu protifašistických bojovníkov v
zastúpení pána Šlachtovského pripravilo prejav, ktorý Vám
nasledovne uvádzame.
Vážená delegácia Mesta Podolínec, vážení občania a členovia SZPB.
Zišli sme sa tu pred pamätníkom padlých v 1. a 2. svetovej vojne, aby
sme vzdali vďaku našim hrdinom, ktorí za našu slobodu položili
život. Krutý osud dejín zasiahol do života občanov aj obce
Kamienka, keď jej občania so zbraňou v ruke sa zúčastnili bojov.
Zvlášť si treba pripomenúť aj nesúhlas občanov s poriadkom
fašistického Slovenského štátu. Stav vyvolával nespokojnosť v
armáde, ale aj v politických kruhoch. Boli zakázané všetky politické
strany, okrem HSĽS a strán nemeckých menšín. Táto nespokojnosť
vyústila do Vianočnej dohody z roku 1943, kde došlo k dohode
všetkých politických strán okrem HSĽS. Bol to základ masového
vystúpenia v SNP. Dnes oslavujeme 73. výročie jeho vzniku, v
Banskej Bystrici sa oslavovalo 29. augusta. V čase SNP pôsobila už
Slovenská národná rada, ktorá bola základom Československej
republiky, založenej na princípe demokracie. Mali sa vykoreniť
všetky fašistické, totalitné a rasové korene. Na základe tohto
spoločenského vystúpenia v SNP sme boli zaradený medzi víťazné mocnosti v 2. svetovej vojny.
SNP bolo vyhlásené 29. augusta 1944, keď nemecké vojská začali obsadzovať Slovensko, z Čiech smerom na Žilinu.
Frontová línia bola pred Karpatami. Sovietskí utečenci zo zajateckých táborov sa skrývali v horách, obyvateľstvo im
pomáhalo s potravinami, oblečením a pod. Vznikali partizánske oddiely, ktoré operovali v horách okresu, ako
Levočské pohorie, Ľubovnianská vrchnina, Magura a pod. Veľkou postavou organizovania odporu bol Sergej Sinicin,
ktorý bol hlavným inžinierom na výstavbe trate Podolínec - Plaveč. Skoro v každej obci pôsobila ilegálna skupina,
ktorá podávala správy práve Ing. Sergejovi Siniciovi, ktorý po povstaní sa stal veliteľom part. oddielu Sčors. V
Podolínci bola vytvorená nemecká domobrana, napriek tomu tu bola aj ilegálna skupina.
SNP malo dopad na slovenskú armádu, ktorá bola odzbrojovaná. Odzbrojená bola aj posádka v Podolínci (cca. 50
vojakov). Vojakov odzbrojili 3 nemeckí vojaci a domobrana. Odvedení boli do Prešova a Nemecka. Po týchto
vojakoch sa zľahla zem, možno budúce bádanie nájde ich osud.
Obete sú zverejnené na pomníku, nás zaväzujú vystupovať proti fašizmu, neznášanlivosti rás, totalite a presadzovať
demokratické princípy vládnutia. No zdá sa, že pre niektorých mierové spolunažívanie je príťažou. Znovu sa objavujú
neofašisti, vznikajú rasové konflikty, nepokoje vo svete.
Najdemokratickejšia krajina sveta si presadzuje svoje záujmy po celom svete, vyhlasuje krajiny za nepriateľov, buduje
vojenské základne po celom svete. Afganistan, Líbia, Síria, Islamský štát... tieto vojenské konflikty akoby nemali
konca. Ukrajina však je veľmi blízko - znovu pochodujú fašistické oddiely. Akoby bolo toho málo, vzniká hrozba
atómovej vojny medzi Amerikou a Severnou Kóreou. Človek môže len dúfať, že neprerastú do globálnej vojny.
Zľahčovanie týchto udalostí umožňuje aj neznalosť vlastných dejín, zvlášť mládeže. Vráťme sa preto k odkazu SNP k demokracii. Platí ,,Národy ktoré nepoznajú vlastné dejiny, nemôžu vidieť ani vlastnú budúcnosť."
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Stretnutie s dôchodcami
Staroba je prirodzenou súčasťou nášho života a práve október je
Mesiacom úcty k starším preto, aby sme si uctili našich seniorov a
dali im najavo svoju náklonnosť a lásku.
A veru ani my sme nezabudli na našich seniorov v Podolínci. 15.
októbra o 14.00 hod sa pomaly zapĺňala sála mestského kultúrneho
strediska. Úvodné slovo patrilo Ing. Jánovi Smandrovi , ktorý
privítal všetkých prítomných, predstavil kultúrny program a dal
slovo primátorovi mesta Ing. Danielovi Marhevkovi, ktorý sa
našim seniorom prihovoril. Následne zatancovali podolínske
mažoretky zo športového klubu mažoretiek TS-DOR.-K.A pod
vedením p. Kulomberovej. A nakoniec všetkým prítomným do tanca hrala do večerných hodín kapela Strela Band zo
Spišskej Belej.

Privítanie Mikuláša
Šiesty december je dátum, na ktorý sa každoročne v našom
meste tešia hlavne naši najmenší. Ani tento rok tomu
nebolo inak. Komisia kultúry, športu a cestovného ruchu
v spolupráci s mestom Podolínec, Základnou školou
s materskou školou Podolínec, Centrom voľného času p.
Augustína Krajčíka, Tanečnou skupinou Dorka, Školským
klubom ZŠ Podolínec a SOU Sv. Klementa Hofbauera
pripravili krásne privítanie Mikuláša. Vzhľadom k tomu,
že som mal možnosť vidieť celý mikulášsky program,
môžem s radosťou skonštatovať, že v našom meste vyrastá
množstvo talentovaných detí, ktoré pod dohľadom svojich učiteľov, vychovávateľov, trénerov či rodičov predvádzajú
úžasné výkony.
Privítanie Mikuláša je totiž udalosť, ktorá nie je len o darčekoch, ale hlavne o tom, aby sme našim deťom pripomenuli
tradície, dali im pocit, aké je to byť obdarovaný, ale aj pocit, kedy oni darujú niečo svojim blízkym a to sa našim
deťom určite podarilo. Dôkazom toho boli usmiate, hrdé a niekedy aj dojaté tváre rodičov, starých rodičov, či
pedagógov.
Privítaniu Mikuláša predchádzala ešte jedna predvianočná aktivita a tou bolo zdobenie vianočných stromčekov na
námestí. Aj tento rok sa do zdobenia vianočných stromčekov zapojila Materská škola, I. aj II. stupeň Základnej školy,
Školský klub, Detský domov Sv. Klementa Hofbauera a Špeciálna základná škola internátna sv. Klementa Hofbauera
z Podolínca. Všetkým aktérom, pedagógom aj žiakom sa chcem v mene Komisie kultúry, športu a cestovného ruchu
poďakovať za realizáciu tejto predvianočnej aktivity. Taktiež sa chceme poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na
príprave krásneho mikulášskeho programu.
S blížiacimi sa sviatkami Vám komisia kultúry, športu a cestovného ruchu praje krásne a pokojné prežitie vianočných
sviatkov.
Vitaj, vitaj, Mikuláš, vitaj
medzi nami, prišli sme ťa
pozdraviť, veselými hrami.
Ty nám zato ukážeš, čo v
tom vreci máš. Vitaj, vitaj
zďaleka, milý Mikuláš.
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IOMO - integrované obslužné miesto občana je dostupné pre občanov na
Matričnom úrade v Podolínci počas úradných hodín. Integrované obslužné miesto
občana Vám uľahčí vybavovanie úradných záležitostí.
Ak navštívite pracovisko IOMO vybavíte:
Výpis z listu vlastníctva
Výpis z obchodného registra
Výpis z registra trestov
Všetky dokumenty sú platnými verejnými listinami použiteľnými na právne úkony.

Chcete vedieť čo sa deje v našom meste?
Mestský úrad neustále hľadá možnosti, ako čo
najefektívnejšie informovať svojich občanov o dianí v
našom meste. Našou snahou je poskytnúť informácie aj
občanom, ktorí sú celý deň v práci alebo mimo bydliska
a nezachytia informácie z miestneho rozhlasu alebo
úradnej tabule zverejnené v pracovnom čase. Pokiaľ
máte k dizpozícii mobilný telefón s operačným
systémom Android, odteraz máte možnosť stiahnuť si
zdarma z Google Play (Obchod Play) aplikáciu
'Podolínec'. Pre mobilné telefóny a tablety Apple je na
AppStore k dispozícii aplikácia 'Moja Obec'. Formou
bleskových správ budete informovaní notifikáciami o
výpadkoch prúdu, plynu či vody, organizovaných
športových či spoločenských akciách. Pokiaľ nemáte

dostupný miestny rozhlas
na vašej ulici, alebo ste
práve na dovolenke či
kdekoľvek mimo mesta,
alebo chcete mať všetky
dôležité aktuálne informácie na jednom mieste stále po
ruke, aplikácia Mesta Podolínec je tu pre vás.
Inštalácia aplikácie je veľmi rýchla (aplikácia má iba 3
MB) a jednoduchá, nevyžaduje žiadne prihlasovanie
alebo registráciu. Pri vyhľadávaní aplikácie v Google
Play stačí zadať kľúčové slová 'podolinec'. Pre AppStore
kľúčové slová 'moja obec'. Snahou autorov bolo vytvoriť
ľahko ovládateľnú a prehľadnú aplikáciu pre všetky
vekové kategórie občanov.

Hlavné funkcie aplikácie:
 Automatické okamžité upozornenie na novú správu priamo na Vaše mobilné zariadenie formou vlastnej ikony (erbu
mesta Podolínec) v lište notifikácií. Správy sa nezamiešajú medzi iné notifikácie a správy v rámci iných aplikácií.
 Kontakty na samosprávu a iné subjekty v meste Podolínec. Odpočet dní do predmetného dňa.
 Identifikácia neprečítaných správ. Pokiaľ nie ste on-line, notifikácie o nových správach sa nestratia a budú doručené
hneď ako sa Váš telefón pripojí na WiFi alebo mobilné dáta, notifikácie a správy majú minimálnu veľkosť.

Narodili sa v roku 2017:
1. Šarlota Horníková
2. Dominik Lebek
3. Alžbeta Jakubčáková
4. Sebastián Duračinský
5. Terézia Zavadská
6. Magdaléna Hajdu
7. Ondrej Platko
8. Matúš Hangurbadžo
9. Laura Pompová
10. Zoe Medvecová
11. Michal Zajac
12. Natália Rybková
13. Dávid Kozub
14. Simona Hanečáková
15. Peter Skyba
16. Alexandra Horváthová
17. Karolína Hotáryová
18. Olívia Krullová
19. Matej Novajovský

20. Sofia Popiková
21. Lukáš Oračko
22. Martina Mirgová
23. Dušan Gažik
24. Eliška Andrášová
25. Hana Janusová
26. Simona Sedláková
27. Nela Bereščáková
28. Matej Folvarčík
29. Tatiana Antoni
30. Samuel Šutor
31. Marián Baltazarovič
32. Nina Hangurbadžová
33. Lenka Timčáková
34. Adam Pompa
35. Annamária Kušmireková
36. Eliška Kubisová
37. Božidara Zavadská
38. Daniel Cimbalista
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nás v roku

2017:

1. Irena Horváthová
2. Zdenko Duračinský
3. MUDr. Silvia Wallenfelsová
4. Šimon Firek
5. Edita Marhevková
6. Šimon Kaleta
7. Rozália Horváthová
8. MVDr. Ľubomír Zajac
9. Katarína Kaletová
10. Margita Mačugová
11. Jozef Bilák
12. Štefánia Ronayová
13. Anton Zavadský
14. Štefan Horváth
15. Daniel Trella
16. Michal Reľovský
17. Šimon Michalec

PODOLÍNSKY SPRAVODAJ

2017

Privítajme Nový rok 2018 bezpečne
S oslavou Nového roka neodmysliteľne súvisia aj
ohňostroje.
Mestská polícia upozorňuje na často
podceňované riziko úrazov a požiarov pri neopatrnej
manipulácii a zanedbaní zásad bezpečného používania
pyrotechnických výrobkov určených na oslavné
a zábavné účely. Najnebezpečnejšia je po domácky
vyrobená pyrotechnika. Avšak aj v prípade kúpy
zábavnej pyrotechniky u certifikovaného predajcu
dostaneme kúpiť pyrotechniku s rôznym stupňom
nebezpečenstva. Na niektoré je potrebné získanie
odbornej kvalifikácie, iné môžu používať len dospelí.
Deti a mladiství môžu používať len zábavnú
pyrotechniku z I. kategórie a vždy v prítomnosti
dospelej osoby.
Najbezpečnejšie pre vás a vaše okolie je odpaľovanie
pyrotechniky na otvorenom priestranstve, kde nie sú
stromy, domy, ľudia, ktorých by mohli odpálené rakety
ohroziť.
Niektoré pyrotechnické výrobky sa nesmú používať
v uzatvorených miestnostiach, v blízkosti nemocníc
a kostolov, detských zariadení, domovov dôchodcov,
škôl, liečební, cintorínov a pri športových podujatiach,
ak nie sú súčasťou týchto športových podujatí.

Ľudia v obytných častiach majú počas silvestrovskej
noci rovnaké tendencie odpaľovať rakety a ohňostroj na
oblohu. Nie vždy sa im však pyrotechniku podarí
odpáliť správnym smerom. Výsledkom toho sú horiace
strechy budov a poškodené fasády . V horšom prípade
stačí nechať otvorené okno so záclonou, ktorá sa veľmi
ľahko chytí aj od prskajúceho plameňa z odpálenej
rakety.
Ďalší dôvod, prečo sa nepridať k mase ľudí odpaľujúcej
svetlice a rakety 31.12. je ochrana životného prostredia.
Síra, uhlie, či čierny prach, ktoré visia v ovzduší,
nenarúšajú iba ozónovú vrstvu, ale zhoršujú i kvalitu
vzduchu, ktorý je v mestách už dostatočne zlý od
toľkých výparov z áut.
Čo sa týka oprávnení mestskej polície, táto je oprávnená
v blokovom konaní prejednať priestupky proti
verejnému poriadku podľa § 47 písm. ch) zákona č.
372/1990 Zb. o priestupkoch. Ide o priestupok, ktorého
sa dopustí ten, kto poruší zákaz použiť pyrotechnické
výrobky v rozpore so všeobecne záväznými právnymi
predpismi alebo návodom na ich používanie. V prípade,
že mestská polícia zistí, že bola naplnená skutková
podstata tohto priestupku, môže občanovi uložiť pokutu
do výšky 33 eur.

Na záver: Raz niekto povedal, že zmyslom života nie je naše osobné šťastie, ale užitočnosť pre iných. Uvážený vstup
do ďalšieho roka želajú pracovníci Mestskej polície Podolínec.
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Okienko pre deti
Milé detičky!
Keďže je čas Vianoc tak sme si pre Vás pripravili
ďalšiu súťaž. Tento krát nám nakreslite svoj vlastný
vyfarbený a ozdobený vianočný stromček. Zašlite
nám ho na adresu Mestský úrad, Námestie
Mariánske 3, 065 03 Podolínec alebo osobne na
správu majetku sl. Bialkovej. Žrebovanie sa
uskutoční 29. 01. 2018. Nezabudni na zadnú stranu kresby napísať svoje meno a adresu!
Bude sa hrať o zaujímavé ceny! 😊
Zároveň ďakujeme súťažiacim, ktorí sa zapojili do súťaže, ktorá bola zverejnené v predchádzajúcom spravodaji. Kresby
boli nádherné. Kresby zdobia interiér MsÚ a potešia pohľ adom nielen zamestnancov MsÚ, ale aj každého návštevníka.

Nájdi 5 rozdielov

Autori článkov, príspevkov a fotografií: Mgr. Marcela Bučorová, Vlasta Bujnovská, Juliána Bialková, Mgr. Eduard Ferencko, Bc. Ivana
Hanečáková, Ing. Pavel Homola, Ing. Filip Juda, Mgr. Marek Kuruc, Ing. Daniel Marhevka, Mgr. Pavel Mularčík, Silvester Strakula, Ing. Ján
Smandra, Mgr. Yveta Stehlíková , Ladislav Šlachtovský, Mgr. Miroslava Tuželáková, RNDr. Emil Valek, PhD, Ing. Peter Valigurský, Vladimír
Živčák.
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 podolinsky.spravodaj@gmail.com
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