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Tradícia  
alebo budúcnosť?

 Traduje sa, že človek má „ svätý pokoj“, ak  
„nepchá nos“ do vecí, ktoré sa ho netýkajú.

Traduje sa, že človek sedí radšej v „smrade, len 
nech je teplo“. 

Traduje sa: „ šuster drž sa svojho kopyta“.
Musíme  uznať, že toto všetko skutočne platí. 

Bez väčších rizík sa predsa môžme vyrozprávať 
v krčme alebo u susedov. Poohovárame, máme 
plno pripomienok, všetko vieme lepšie, nevážime 
si, ak niekto niečo robí dobre a odborne, závidíme 
si i nos medzi očami. Ani si neuvedomujeme svoju
„ťapákovsku filozofiu“.

Čo nám chýba, je sebaúcta /nie pýcha/, schopnosť 
postaviť sa hlúposti, vlastnej zbabelosti, pohodlnosti 
a začať tvoriť súčasť kultúrnej Európy.

V čom je naša budúcnosť? V nádeji, že nám 
nepoutekajú mladí ľudia a začnú prejavovať svoje 
priania,  plniť svoje sny, že prejavia ochotu  podielať 
sa na kultivovaní života vo Veľkom Šariši.

Traduje sa: “mládež  je  budúcnosťou každého 
národa“.

Alica Vojčíková

   Lepšie podmienky pre rozvoj cestovného ruchu
Problematika trvalo udržateľného rozvoja patrí ku globálnym 

problémom súčasného sveta, a preto vlády, mimovládne 
organizácie i  predstavitelia rôznych občianskych spoločností 
hľadajú koordinovaný prístup na jeho riešenie.

Prešovský samosprávny kraj je krajom nesmierne bohatým 
na prírodné, kultúrne a historické bohatstvo, avšak miera jeho 
využitia nie je dostatočná. 

Cestovný ruch je medzirezortným odvetvím, ktoré priamo 
zasahuje do sféry hospodárstva, priemyslu, obchodu 
a služieb, financií, dopravy, regionálneho rozvoja, 
kultúry, zdravotníctva, vzdelávania, športu, ochrany 
životného prostredia, lesného a vodného hospodárstva, 
pôdohospodárstva, zamestnanosti, vytvárania nových 
pracovných miest. Toto je veľmi dôležitý fakt, ktorý si mnohí 
zainteresovaní neuvedomujú. 

   V uplynulých dňoch bol vo vláde SR schválený Národný 
strategický referenčný rámec, dokument, ktorý je strategickým 
pre ďalší rozvoj Slovenska v období rokov 2007 - 2013. Tento 
dokument vytvára lepšie podmienky pre rozvoj cestovného 
ruchu v rámci viacero oblastí. Dostávame sa teda k základným 
otázkam: 

Ako ďalej? Ako využiť to, čo nám štedro nadelila príroda 
a vybudovali naši predkovia, dedovia a otcovia? 

V prvom rade si my všetci musíme uvedomiť čo všetko 
„vlastníme“ a ako sa to dá využiť v náš prospech. Často aj 
schátraná budova v našom okolí alebo vyvierajúci prameň vody, 
či zelená lúka môže byť miestom budúcej zaujímavosti nášho 
regiónu.

Ďalšou cestou k úspechu je zmeniť naše myslenie a to k spôsobu 

práce. Kým v minulosti prosperovali malé firmy a samostatne 
podnikajúci občania dnes je to už oveľa ťažšie a je nevyhnutné 
spájať sily na dosiahnutie cieľa do rôznych spoločností, 
organizácií a združení. Práve tie budú mať v budúcnosti otvorené 
dvere a možnosti čerpať finančné prostriedky z EÚ a štátu. 
Príkladom tohto progresívneho smerovania je aj naša Komunitná 
nadácia Veľký Šariš, ktorá za svojho krátkeho pôsobenia dosiahla 
úspechy, ktoré by jednotlivec nebol schopný.

Vstup do Európskej únie nám okrem otvorenia hraníc 
s členskými štátmi zjednodušil aj prístup k informáciám 
a nadväzovaniu spolupráce a partnerstiev. Vyspelé štáty EÚ 
sú pozitívne naladené k nadväzovaniu takýchto partnerstiev 
a ochotne posúvajú svoje skúsenosti a poznatky a často ich 
spolupráca spočíva aj vo finančnej podpore partnerov, čo nie je 
ne zanedbateľné. 

Šarišský hrad s jeho náučným chodníkom, práve vznikajúca 
sústava rybníkov, premena nášho námestia, či plánovaná 
cyklomagistrála a historické vykopávky, to je len zlomok toho 
na čom sa dá budovať cestovný ruch v tomto našom malom, 
ale malebnom mestečku. Všetko je to však podmienené 
vôľou. Vôľou ľudí, ktorí sa nechcú uspokojiť so stavom, ktorý 
tu je. Rozprávajme o možnostiach, ktoré sa pred nami otvárajú 
a využime pomoc a peniaze, ktoré budú v nasledujúcom období 
vyčlenené na pozdvihnutie nášho regiónu, aby sme raz nemohli 
skonštatovať, že sme nevyužili ponúknutú možnosť. Uvedomme 
si, že podporou rozvoja cestovného ruchu v našom meste priamo 
podporíme mnohé ďalšie odvetvia a podnikateľov pôsobiacich vo 
Veľkom Šariši a okolí. 

Viola Janošková

foto: Martin Sárossy

zamyslenie

Vstup do 
Európskej únie nám 
okrem otvorenia 
hraníc s členskými 
štátmi zjednodušil 
aj prístup 
k informáciám 
a nadväzovaniu 
spolupráce 
a partnerstiev. 
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Niekomu vyhovuje 
ponuka komerčnej 
televízie, niekto dáva 
prednosť kvalitnému 
divadelnému alebo fil-
movému predstaveniu, 
niekto má rád klasiku 
výtvarného umenia, 
niekto uprednostňuje 
moderné umenie, ktoré 
ho oslovuje a napĺňa. 
Sme nároční? Nie,  
sme rôzni s rôznymi 
potrebami, vzdelaním, 
rozhľadom. Hovorí sa, 
že za kvalitnou kultúrou 
je potrebné cestovať 
do Európy. Sú národy 
Európy viac kultúrne 
alebo náročné? Je to 
tradícia, či historickým 
vývojom sa vybudovala 
určitá hierarchia hod-
nôt, ktoré sú kultúrnou 
verejnosťou akceptova-
né a uznávané?

Radi by sme spoznali 
a uverejnili názory obyva-
teľov na potreby kultúrne-
ho vyžitia v našom mes-
tečku. Prisťahovalo sa tu 
mnoho rodín. Vyhovuje 
im súčasný stav? Alebo 
za kultúrou radšej idú do 
Prešova? Má byť Veľký 
Šariš a Kanaš len lokalitou 
pre pekné bývanie? Prečo 
nás zaujímajú odpovede 
na tieto otázky? Pretože 
je to súčasť ďalšej stra-
tégie rozvoja mestečka 
Veľký Šariš. Ak má úprava 
územného plánu na ďalšie 
roky zohľadňovať potreby 
a priania jeho obyvateľov, 
musí poznať názory väčši-
ny a tak vytvárať plány do 
budúcnosti. Potrebujeme 
vo Veľkom Šariši nový kul-
túrny dom? Budeme mať 
v ňom dosť návštevníkov, 
alebo po čase bude zívať 
prázdnotou ako naše 
miestne kino? Potrebuje-
me ho alebo si za kultúrou 
zájdeme do blízkeho Pre-
šova? Bolo by vhodnejšie, 
aby sa rozvíjal v našom 
mestečku viac cestovný 
ruch, športové ihriská,  
tenis alebo golf?

To sú otázky, na ktoré 
by mali odpovedať jeho 
obyvatelia, t.j. aké chcú 
mať svoje mestečko o 10 
– 15 rokov, aby sa im dob-
re v ňom bývalo, aby ne-
museli míňať svoje dane 
na réžiu poloprázdneho 
kultúrneho domu, či iného 
zariadenia, ktoré sa vybu-
dovalo bez rozvážneho 
plánovania a posúdenia 
reálnych potrieb.

Štefánia Lenzová

  Každý má 
iné nároky na 

kvalitu kultúry...

 Pred uzávierkou tohto čísla Dialógu nám bol doručený 
článok p. I. Perecárovej, ved. oddelenia kultúry pri MsÚ 
vo Veľkom Šariši pod názvom Samé otázniky na tému 
„perspektíva...“
Vzhľadom na to, že bol uverejnený v májovom čísle 
Veľkošarišana, my sme upustili od jeho tlače.

Viola Janošková

Veľký Šariš je súčasťou 
Šarišsko-zamagurského 
mikroregiónu

Štát postupne presúva kompetencie na samosprávy 
a VÚC (vyššie územné celky). Cieľom je vytvárať 
mikroregióny, ktoré majú spoločný cieľ ďalšieho rozvoja. 
Veľký Šariš sa nachádza v Šarišsko – zamagurskom 
mikroregióne / viď. obrázok /. 

Ako by sa tento mikroregión mal vyvíjať? Ako sa 
darí napĺňať startegické zámery rozvoja Veľkého Šariša 
v niektorých oblastiach sme sa opýtali primátora Ing. 
Róberta Orosa.

 Na námestí pribúdajú 
   nové prvky
Srdcom Veľkého Šariša je jeho námestie. Už na jeseň 

minulého roka začalo očividne meniť svoju tvár. Cez zimu 
rekonštrukčné práce ustali, ale s príchodom prvých jarných 
lúčov začalo sa námestím opäť rozliehať buchotanie 
a hrmotanie spojené s pokračovaním prác, ktoré majú 
definitívne zmeniť jeho podobu. O týchto aj o iných zmenách 
nám porozprával primátor mesta Veľký Šariš.

 Ako to vyzerá v súčasnosti s námestím? 
Momentálne robíme podkladové betóny pre dlažbu 

a chceme to stihnúť do 11. júna. Tento dátum je totiž spojený 
s primíciami vo Veľkom Šariši, ktoré sa u nás nekonali viac 
ako 70 rokov. Okrem toho finišujeme aj na tribúnke, na ktorej 
bude kupolka z lexanu. Tá sa už vyrába a 11.júna by už 
mala zakrývať tribúnku. Do spomínaného termínu by sme 
chceli osadiť aj kríž z nerezu. Bude stáť na troch kruhových 
podstavcoch na mieste pôvodného kríža. V ďalšom období 
by sme chceli pokračovať v budovaní piatich stupňov v 
priestore pred mestským úradom. 

 Popri námestí sa mení  aj  „šat“ starej  školy. Už ju 
zdobí nová strecha a vymenené sú  aj staré okná za nové. 
Ako by ste zhodnotili postup rekonštrukčných prác?

Až na to, že firme Semos to ide akosi pomalšie postupuje 
rekonštrukcia podľa plánu. Ešte treba v najbližších dňoch 
dokončiť fasádu, kúrenie a vysprávky v miestnostiach.

 Ako sa vyvíja situácia s dominantou mesta 
– hradom?

Mesto podalo projekt na opravu hlavnej veže. 
Ale výhľadovo nám ide o viac, ako iba o to, aby sme 
zrekonštruovali zrúcaninu. Jednáme s pamiatkármi o tom, 
aby bola obnova hradu príťažlivá aj pre verejnosť, teda okrem 
veže či múzea, aby bola na nádvorí napríklad i reštaurácia.

 V akom štádiu budovania sú momentálne rybníky 
mesta?

V podstate z troch je jeden plne funkčný a v ďalší je 
v polovici výstavby. Takže z deviatich hektárov je hotových 
tri a pol.

 Uvažuje mesto o výstavbe kúpaliska ?
Uvažujeme o alternatíve využiť vrty s teplými prameňmi. 

Všetko je to však v rovine zvažovania, pretože momentálne 
sa potrebujeme „dopracovať“ k presnej polohe vrtov. A potom 
je aj otázne, či sa do toho pustiť. Lipančania sa napríklad 
na to dali a firma, ktorá to robí ma problémy so zastavením 
unikajúceho plynu. 

 Keď sme rozprávali o novom kríži, nedá mi 
nespomenúť, že ten starý vandali vyvrátili. Tento čin 
mnohých pobúril. Čo bude mesto robiť, aby zamedzilo 
takému vyčíňaniu? 

Vieme, kto robí tieto neprístojnosti. Urobili sme 
príslušné kroky k tomu, aby sme zjednali poriadok s týmito 
nespratníkmi. Ide o mladých ľudí a je možné, že skončia 
v prevýchovných zariadeniach. Je tu aj podozrenie, že svoje 
vandalské činy robia pod vplyvom drog.

 Časť kríža, umučenie, bola hneď po vandalskom 
zhodení odložená. Podstavec je tam doteraz. Prečo? 

Pretože je veľmi ťažký a nevedeli sme s ním pomocou 
našej techniky pohnúť. Ale len čo to bude možné, odložíme 
i túto časť.

                                                           Zuzana Jackovičová

z archívu nadácie
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Ak chceme rozvíjať cestovný ruch vo Veľkom 
Šariši, najprv musíme doriešiť čistotu u nás

foto: Martin Sárossy

 Ako hodnotíte spoluprácu s firmou FECUPRAL 
pri nakladaní s komunálnym odpadom na území 
nášho mesta?

Spoluprácu hodnotím veľmi kladne. Firma Fecupral 
nám úplne vychádza v ústrety. Poskytla nám 10 trojíc 
nádob na separovanie skla, plastov a papiera, čím 
sa v meste vytvorili podstatne lepšie podmienky pre 
úspešnú separáciu, čo by malo prispieť k zníženiu 
množstva komunálneho odpadu. Prvé výsledky zo 
separácie sú veľmi pozitívne, tj. naši občania často 
správne triedia odpad, za čo im chcem úprimne 
poďakovať a zároveň ich chcem poprosiť o stláčanie 
plastových fliaš. Pri naplnení kontajnera je ich možné 
odniesť do kontajnera na inom mieste (8 vo V. Šariši 
a 2 v Kanaši) alebo načas uskladniť doma, pretože 
ak plastové fľaše budú pohodené mimo kontajnera, 
vietor ich rozfúka a ten neporiadok nás potom nectí. 
Vzhľadom k tomu, že kontajnery sa plastovými fľašami 
rýchlo plnia, firma FECUPRAL nám dodá väčšie 
nádoby.

  Občan platí za odvoz komunálneho odpadu do 
200 Sk na rok. Kam a za akú cenu je tento odpad 
vyvážaný?

Komunálny odpad z domácností vyvážame na 
skládku pri obci Svinia. Mesto platí 930 Sk za tonu 
vyvezeného odpadu (z toho 220 Sk do štátnej rezervy 
na revitalizáciu skládok). K tomu je ešte potrebné 
pripočítať 220 Sk na manipulačný poplatok za 
smetiarske auto a samozrejme 19 % daň. V súčasnosti 
evidujeme asi 40 domácností, ktoré za odvoz odpadu 
odmietajú platiť. Týmto občanom odpad nevyvážame.

 Kam a za akú cenu vyváža mesto ostatný 
mestský odpad, napr. odpad z verejných 
kontajnerov, košov a bioodpad z verejných 
plôch?

Tento odpad mesto vyváža tiež na skládku 
pri obci Svinia, bioodpad z verejných plôch 
a z veľkoobjemových kontajnerov sa umiestňuje na 
panelmi vyloženú plochu nad jestvujúcou skládkou 
(pozn. red.: bývalá skládka mesta Veľký Šariš pri ceste 
do obce Medzany).

 Ako vidíte možnosť zaviesť množstevný odvoz 
odpadu, to znamená, aby namiesto paušálneho 
poplatku občania platili podľa množstva 
vyprodukovaného odpadu?

Množstevný odvoz odpadu je síce spravodlivejší, 
ale podľa mňa by viedol k nárastu divokých skládok 
od tých občanov, ktorý by sa chceli svojho odpadu 
zbaviť bezplatne. Potvrdzuje to aj skúsenosť zo 
Šarišských Michalian, kde množstevný odvoz odpadu 

mali zavedený, ale po niekoľkých rokoch ho z dôvodu 
enormného nárastu divokých skládok zrušili.

  Občania často žiadajú kontajnery na bioodpad, 
ale potom nahádžu do nich aj komunálny, stavebný 
alebo dokonca elektroodpad, či nebezpečný odpad 
ako vidieť na záberoch z 8.4.2006 (Obr. 1 a 2). 
Vtedy do Šariša doviezli odpad aj ľudia na aute 
so sabinovskou poznávacou značkou. Ako chcete 
zabezpečiť, aby sa táto situácia neopakovala 
a verejné kontajnery slúžili len na bioodpad a len 
pre našich občanov?

Pomôcť by mohla zvýšená osveta, propagácia 
a apelovanie na ľudí. Na základe podnetu občanov 
a poslancov mesta zo dňa 8.4.2006 zvolávam 
mimoriadne mestské zastupiteľstvo k téme odpady. 
Uskutoční sa 22. júna o 15:00 hod. v zasadačke 
MsÚ. Touto cestou chcem naň pozvať aj občanov.

 Na bývalú mestskú skládku (pri ceste do obce 
Medzany) už niekoľko rokov nesmie byť vyvážaný 
odpad. Pri obhliadke skládky dňa 8.4.2006 boli 
na nej nájdené dokonca kadávery hovädzieho 
dobytka (Obr. 3) a prichytení občania z neďalekej 
obce, ako na skládku doniesli nebezpečný odpad. 
Čo mienite urobiť, aby na túto skládku do nášho 
chotára už prestali občania z okolitých obcí odpad 
beztrestne vyvážať?

Máme plateného strážcu, pána Juneka, ktorý má 
k dispozícii štyroch pomocníkov (zamestnaných 
v rámci drobných obecných služieb). Ich úlohou je 
okrem iného aj dohliadať, aby do nášho katastra 
nebol nelegálne vyvážaný odpad a nevznikali divoké 
skládky. Viackrát sa im podarilo páchateľov prichytiť, 
ale napriek tomu v súdnom konaní pri vymáhaní 
pokuty sme málo úspešní. Aj tu sa učíme a musíme 
zlepšiť zabezpečovanie dôkazového materiálu. 
Navyše páchatelia sa často vyhrážajú aj osobnými 
útokmi, čo bez svedkov je ťažko dokázateľné, napr. pri 
riešení v rámci priestupkového konania.

 Aký je Váš názor na potrebu rekultivovať 
bývalú mestskú skládku? Povráva sa, že mesto 
počas Vášho funkčného obdobia, tj. od roku 1995 
dostalo na jej rekultiváciu financie od štátu. Viete 
túto informáciu potvrdiť alebo vyvrátiť? 

Bývalú mestskú skládku chceme uzatvoriť, ale 
chýbajú nám financie. Každý rok posielame žiadosť na 
štátny fond životného prostredia o príspevok vo výške 
1,5 mil. Sk. Doposiaľ mesto Veľký Šariš nedostalo 
žiaden finančný príspevok na uzatvorenie a 
revitalizáciu tejto skládky, čo potvrdzuje aj list z FŽP 
spred mesiaca. 

Rozhovor aj s fotografiami pripravil Martin Sárossy

  Téma ODPADY - otázky pre pána primátora Ing. Róberta Orosa

Do nestrážených 
verejných kontajnerov 
ľudia nahádzali aj 
ostatný odpad. Inými 
slovami, na obrázkoch 
vidno divoké skládky 
uložené v mestských 
kontajneroch. Nič by 
sa nestalo, keby tento 
odpad mesto vytriedilo 
a jednotlivé druhy odpadu 
v súlade so zákonom 
o odpadoch zhodnotilo 
alebo uložilo na legálnu 
skládku. Kde však skončil 
tento odpad?

Kadávery hovädzieho dobytka 
na bývalej mestskej skládke. Ich 
pôvodca by za ich zneškodnenie 

v kafilérii musel platiť, preto 
ich radšej vyvezie do chotára 
Veľkého Šariša, lebo vie, že 

tam majú obrovské nestrážené 
smetisko.

obr.č.1

obr.č.2

obr.č.3
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Križovatka Prešovskej a Letnej ulice              Ul. M.R. Štefánika (pri Jednote)

 
 Ul. Školská (pri základnej škole)                     Ul. P.O. Hviezdoslava (pri žel. stanici)

Ul. Pri Toryse                                                   Nám. sv. Jakuba (pri MsÚ) 

Ul. Hlavná (pri konečnej autobus. zastávke)     Ul. Dr. Greša

Rovný krok k zlepšeniu

foto: Martin Sárossy

  Na nákupy by sme mali začať chodiť s plnými taškami odpadu.

Firma FECUPRAL poskytla mestu zdarma 10 trojíc 
kontajnerov na separovaný zber, ktoré sú rozmiestnené vo 
Veľkom Šariši a Kanaši. Ich konečné umiestnenie sa ešte 
môže zmeniť, aby boli pre občanov čo najviac dostupné.

 Akú výhodu prinášajú kontajnery mestu a občanom?
Mesto je povinné zabezpečiť zber triedeného odpadu, čo je 
finančne dosť náročné. Ako obyvateľ Veľkého Šariša, rozhodol 
som sa všetkých 30 kontajnerov poskytnúť mestu zdarma. Aj 
Veľký Šariš by mal prejsť na spravodlivejší - množstevný odvoz 
komunálneho odpadu. To znamená, že veľa za odvoz by platil 
ten, kto by veľa odpadu hádzal do svojej bedne v domácnosti. 
Naše kontajnery na triedený odpad už teraz prinášajú občanom 
možnosť zdarma sa zbaviť najobjemnejších zložiek odpadu.

 Čo by sa malo zmeniť v domácnosti, kde sa rozhodnú 
odpad separovať?
Je potrebné uzavrieť kolobeh odpadu. Dnes si odpad nosíme 
z obchodu domov. Je potrebné prijať návyk nosiť odpad aj späť 
pri ceste do obchodu. To znamená, na nákupy by sme mali začať 
chodiť s „plnými taškami“ odpadu, v Šariši sú to zatiaľ plasty, 
sklo a papier. Aj preto je veľmi dôležité správne umiestnenie 
kontajnerov tak, aby ich mali ľudia po ceste do obchodu. 
Občania, ktorí chodia na nákup autom do Prešova, musia mať 
možnosť pri kontajneroch bezpečne zaparkovať.

 Čo sa môže a nemôže dávať do kontajnerov?
PLASTY – najmä PET fľaše. Tu prosíme občanov, aby fľaše 
stláčali, pretože plnými fľašami sa kontajner rýchlo naplní a tí, 
čo prídu ku kontajneru neskôr už nemajú na fľaše miesto. 
Potom ľudia fľaše často pohodia len ku kontajneru, ako sa to 
už stalo pri kontajneroch na Prešovskej ulici. PAPIER – noviny, 
časopisy, kartóny ale nie voskový alebo prepisovací papier a nie 
tetrapakové krabice /krabice od mlieka a džúsov/! SKLO – fľaše, 
okenné tabule, ale nie porcelán, hlinenú keramiku, zrkadlá, 
sklo so železnou mriežkou ani žiarovky, či neónové trubice 
– tie obsahujú jedovaté plyny a preto patria k nebezpečným 
odpadom.

 Čo sa stane, ak do kontajnerov nedisciplinovaní ľudia 
vhodia nesprávny odpad? 
Je to práca naviac pre našu firmu odpad dotriediť. Verím však, že 
ten, kto sa už rozhodne odpad triediť je aj natoľko uvedomelý, že 
nebude do kontajnerov hádzať nesprávny odpad.

 Kam putuje odpad z kontajnerov?
Odpad putuje do nadregionálneho centra pre zneškodňovanie 
odpadov (Jilemnického 2, Prešov), kam môžu občania v pracovný 
deň od 7:30 do 15:30 doniesť aj ostatný svoj problémový odpad 
- napr. elektroodpad, pneumatiky, káble, akumulátory, neónové 
trubice, ktorý bude zdarma zneškodnený.

 Ako často sa budú kontajnery vyprázdňovať?
Akonáhle budú kontajnery naplnené. Nestanovujeme pravidelné 
termíny na vyprázdňovanie, pretože aj intenzita produkovania 
odpadu je rôzna. Do konca júna možno ešte očakávať, že 
vyprázdňovanie nebude optimálne, za čo sa občanom vopred 
ospravedlňujeme. Je to spôsobené omeškaním dodávky nového 
špeciálneho vozidla na rýchle vyprázdňovanie kontajnerov. 
Ohlásiť naplnený kontajner môžu aj občania telefonicky na čísle 
7562150 (...1-3). Na tomto čísle občanom tiež radi poradíme ako 
môžu bezpečne zneškodniť svoj odpad.

Za rozhovor ďakuje: Martin Sárossy

Nedávno v našom meste umiestnila firma FECUPRAL 
kontajnery na triedený odpad – plasty, sklo a papier. 
O rozhovor sme požiadali majiteľa tejto firmy, Ing. 
Štefana Hanigovského. 

      Kanaš, Ul. Dúbravská (pri moste)                     Kanaš (pri obchode)
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foto: Štefan Sárossy

 Čo nás trápi - stanoviská

  Neviem ani ako začať. Nechcem, aby sa moje 
riadky dotkli tých, ktorí sa snažia pracovať pre naše 
mesto v rámci svojej pracovnej doby alebo mimo nej.

Ale naše mesto je mesto protikladov. 
O nepríjemných záležitostiach sa hovorí iba šeptom 
a ani sa o nich nepíše. Na kritiku sme veľmi citliví. 
Neviem, či je to ten správny prístup, či sa niečo samo 
vyrieši.

Na jednej strane hovoríme o zaneprázdnenosti 
našich adolescentov, na druhej strane o ich nezáujme, 
ľahostajnosti a neochote. A nielen u tejto skupiny 
obyvateľstva. Veď vyše 40 kultúrnych a športových 
podujatí v minulom roku by malo zanechať pozitívne 
stopy na cítení a správaní sa obyvateľov v našom 
meste. Keď čítam záverečné hodnotenie návštevnosti 
nášho mestského múzea a galérie, a keď sledujem ako 
mnohé výstavy z Prešova sú premiestňované k nám 
– bližšie k občanovi- nechápem ako je možné, že tak 
málo ovplyvňujú myslenie.

Komunálna kultúra odzrkadľuje aj stav skriniek na 
Hlavnej ulici, ktoré zverejňujú obsahovú náplň činnosti 
miestnych organizácií – staré, zožltnuté fotografie 
upevnené na jednom špendlíku alebo prázdne. Historické 
prepojenie Borše a V. Šariša skrz osobu Františka II. 
Rákocziho /článok z posledného čísla Veľkošarišana / 
a miestna nástenka o kaštieli na Hlavnej ulici vyvoláva 
zmiešané pocity, lebo nehovorí o vrelom vzťahu k tejto 
historicky vzácnej osobnosti. Ako treba chápať rodiace 
sa nové Námestie sv. Jakuba s rozbitou informačnou 
tabuľou V. Šariša? Ako ukážku vandalizmu a estetizácie 
mesta ? Premiestnený kríž kvôli výstavbe nemal skončiť 
svoju púť úplným znehodnotením! Akým paradoxom 
je umiestnenie kontajnerov na separovaný zber len 
niekoľko metrov od diela Petra Rollera „ Posolstvo “ 
zo sochárskeho sympózia v areáli mestského úradu! 
A teraz toto „ zátišie “ je obohatené o zdemolovaný 
múrik pod oknami kancelárie vedenia mesta.

Aj naša Hlavná ulica mení svoj vzhľad. Nemáme 
predajňu mäsa a zeleniny! Jediné Potraviny CBA na 
Hlavnej ul.č.3 sú bez konkurencie už dlhú dobu a 
v prípade napr. inventúry môžu hlavne starší ľudia 
chodiť ešte ďalej za nákupom potravín. Ale ak si kúpia 
lacnú obuv v čínskom obchode na Hlavnej ul. č. 46 a 
občerstvia sa /predajňa Alkohol-tabak Hlavná ul. č. 42 
a Šariš Hlavná ul./ isto to zvládnu. Verejný priestor 
pred miestnym kinom patrí tým, ktorí si kúpia tovar v 
blízkom obchode - a tiež to nikomu nevadí! Už tradične 
zapáchajúci odvodňovací kanál z mlyna je tvrdý oriešok 
a silný konkurent pre komisiu výstavby územného 
plánovania a životného prostredia pri MsÚ a určite už 

zapadol do zabudnutia u nemenovaného europoslanca, 
ktorý investoval do vodnej elektrárne.

S blížiacim sa koncom školského roka naše mesto 
a hradný vrch sú často navštevovanou lokalitou hlavne 
školskou mládežou ale aj milovníkmi letnej turistiky. 
Myslíte si , že toto všetko si nevšimnú ?

V mnohých mestečkách a obciach začali s rozvojom 
cestovného ruchu. O týchto možnostiach môžeme 
uvažovať aj my, lebo máme na to dobré predpoklady 
prírodné aj historické. A navyše – Európska únia 
poskytuje finančné prostriedky na tento účel 
prostredníctvom vypracovaných programov. My sa ale 
najprv musíme zbaviť ľahostajnosti k veciam verejným.

 Viola Janošková

  Hlavná ulica kedysi poskytovala občanom ,ktorí 
bývali dá sa povedať na pravom brehu Torysy pomerne 
dobré podmienky nakupovania  základných potravín. 
Boli  im k dispozícii  4 predajne potravín, jedna  predajňa 
mäsa,  jedna predajňa zeleniny, jedna predajňa obuvi. 
Dnes je tomu celkom ináč. Aj to bol dôvod prečo sme 
položili  tri otázky pánu PhMr. Lórantovi Fenyvešimu.

      
1.V objekte, ktorý patrí vašej rodine na Hlavnej ul. 

č. 9 boli kedysi predajne potravín a zeleniny. Dnes to 
už neexistuje. Prečo ?

Viete podnikať v období, ktoré spomínate bolo ťažšie 
ako dnes , pretože tu bola konkurencia  troch predajní  
potravín  vo veľmi blízkej vzdialenosti  a rozhodovala 
nielen cena ale aj prostredie  a prístup k zákazníkovi. 
Čo sa týka zeleniny tá sa predávala ťažšie, lebo ľudia 
boli v mnohom sebestační, keďže si ju dopestovali 
sami.

Ale existenciu predajne  Alkohol – tabak oproti 
nášmu domu pociťujeme tým, že ich zákazníci sedia 
na schodoch pred našim objektom, prázdnymi fľašami 
znečisťujú nám záhradu a nehovoriac akú špinu  robia 
fajčiari. Riadne nám znepríjemňujú život. 

2. Chceli by ste tieto priestory ponúknuť na 
nejaký účel ?

Áno, celý objekt má 4 miestnosti, 2 krát WC, 
vykurovanie je gamatkami a je tam jedna kachlová 
pec. Boli by vhodné pre kancelárske priestory, ako sídlo 
občianskeho združenia, taxi služba a iné.  

3. Ako hodnotíte obchodné vybavenie tejto časti 
nášho mesta ?

Ja už nenakupujem, ale manželka  musí za nákupom 
mäsa isť  „ na druhý koniec“ Šariša alebo  do Prešova. 
Čo sa týka  potravín na každý deň napr. pečivo, 
nakupuje ho v Potravinách CBA.   

Za rozhovor  ďakuje  Viola  Janošková
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  Treba budovať hrdosť 
     mladých ľudí 

V Komunitnej nadácii vo Veľkom Šariši prebiehal na 
sklonku minulého roka rekvalifikačný kurz „Opatrovateľstvo 
starých a handicapovaných ľudí“, ktorý  bol súčasťou 
projektu Návrat osôb s rodinnými povinnosťami na trh práce. 
Kurz absolvoval aj František Keruľ, ktorý je  medzi obyvateľmi 
Veľkého Šariša známy ako masér.

Čo vám dal opatrovateľský kurz?
Na opatrovateľský kurz ma vlastne nahovorila pani 

Lenzová. Presvedčila ma, že pri mojej terajšej práci sa 
mi môže zísť niečo nové z oblasti starostlivosti o starých 
a chorých ľudí. Musím povedať, že mala pravdu. Pod 
vedením skúsenej doktorky Tatiany Bendlovej som absolvoval 
veľmi obsažný kurz s možnosťou pracovať priamo s chorými 
ľuďmi. Tu si človek uvedomí, že vlastne každý raz zostárne 
alebo ochorie a bude potrebovať starostlivosť iných. Toto by 
si mali uvedomiť všetci, aj tí, ktorí tvrdia, že na takúto prácu 
by nemali žalúdok.

Čo bolo na počiatku rozhodnutia živiť sa ako masér?
Tak to ani neviem. Ale už ako dorastenec- futbalista som 

chodieval do sauny a popri tom aj na masáže. Asi vtedy ma 
napadlo, že by som to vedel robiť a páčila by sa mi atmosféra 
sauny či kúpeľov. Raz som narazil na inzerát v novinách 
ohľadom masérskeho kurzu, tak som sa prihlásil a hlavne 
úplne hravo ho zvládol. Chcel som pomáhať hlavne mladým 
športovcom. Keď som prišiel o prácu, pôsobil som v saune 
v Prešove ako masér a potom som získal takú klientelu, že 
som sa osamostatnil.

Museli ste sa veľa naučiť?
Nuž všetko. Bol som spočiatku dosť naivný. Vedel som 

názvy svalov, poznal som smery masáží a robil som. Ale to 
bolo veľmi, veľmi, málo. Masér musí pochopiť aj psychológiu 
človeka, hlavne tých, čo majú problémy. Dokázať ich 
presvedčiť, že sa im pomôcť dá. Ale podčiarkujem, že ja som 
iba pomocník  a v konečnom dôsledku si každý musí pomôcť 
vlastnou sebadisciplínou  a tak ukázať, že o svoje zdravie 
naozaj stojí!

Ako môžu masáže pomôcť klientom?
Nuž najprv si treba uvedomiť, čo vlastne masáž je a ako 

pôsobí na ľudský organizmus. Masážou sa zvyšuje obeh 
krvi asi päťkrát a obeh lymfatického systému asi osemkrát. 
Masáž vyvoláva v tele miestnu, celkovú alebo vzdialenú 
reakciu. Podporuje prekrvenie kože a dosahuje sa urýchlené 
vyprázdňovanie povrchových žíl a lymfatických ciest. 
Priaznivým odtokom žilovej krvi sa urýchľuje odstránenie 
nepotrebných produktov látkovej výmeny. V hlbších 
tkanivových vrstvách možno roztieraním rozrušiť zrasty 
v podkožnom väzive a v okolí kĺbov a v priebehu šliach. 
V svalovom tkanive sa masážou dosiahne zvýšenie alebo 
zníženie  svalového napätia, zvýšenie svalovej výkonnosti, 
zníženie bolestivosti a zlepšenie funkcie. To všetko veľmi 
priaznivo pôsobí na ľudský organizmus, človek ako sa povie 
ožije a život sa pre neho stáva krajším, menej boľavým. Uľaví 
sa mu na tela ale aj na duši a o to ide.

Kto tvorí vašu klientelu?
Nedá sa povedať, žeby prevyšovala výrazne niektorá 

skupina. Chodia starší ľudia, ženy, muži v rôznom veku, 
športovci, podnikatelia, ťažko pracujúci ľudia. Môj najstarší 
klient mal po deväťdesiatke a najmladší dva roky. Ku mne 
si mnohí chodia doslova oddýchnuť, zrelaxovať lebo ináč 
to nedokážu kvôli pracovnému napätiu, vystresovanému 
životnému štýlu, nemajú na to doma čas.

Čo vám v Šariši najviac chýba?
Mne toho veľa nechýba, som tu spokojný. Beriem život tak 

ako ide. Ale ak tak, zlepšiť treba komunikáciu medzi ľuďmi, 
riešiť netolerantnosť a agresivitu niektorých ľudí. V Šariši 
toho máme dosť, len keby sa to naplno využívalo a neničilo 
sa to, čo už je. Mám taký jeden príklad. Každú nedeľu 
hrávame futbal. Vybudovali sme si svojpomocne futbalové 
ihrisko, brigádujeme tam, staráme sa oň a prídu motorkári 
a spravia si na ňom kros, ničia našu prácu, znehodnocujú 
naše peniaze. Že nemáme kúpalisko? To nemá ani Prešov. 
Máme kinosálu, ktorá je nevyužitá. Máme nádherný areál pri 
kolkárni, ako je využívaný? Máme náučný chodník na hrad. 
A hneď sme pri nespratníkoch, ktorí všetku snahu nadácie 
a mesta negujú svojim vandalizmom. Takže v prvom rade 
by bolo treba vybudovať akúsi hrdosť mladých ľudí k sebe, 
k mestu, k ľuďom. A kto to má spraviť ak nie my svojim 
príkladom.                                                    

Za rozhovor ďakuje Zuzana Jackovičová

Prvého decembra 2004 začala Komunitná nadácia vo 
Veľkom Šariši realizovať projekt Návrat osôb s rodinnými 
povinnosťami na trh práce. Projekt potrvá  do 31. mája 2006. 
Zameriaval sa na nezamestnané ženy a mal im pomôcť 
zaradiť sa na trh práce. Jednou z najdôležitejších aktivít boli 
dva kurzy. Opatrovateľský kurz bol ukončený 17. februára 
2006. 

Pozostával z dvoch turnusov. Oba turnusy 
opatrovateľského kurzu viedli kvalifikovaní lektori a po 
absolvovaní kurzov obdržali účastníčky osvedčenia 
o ukončení kurzov. Prvý turnus absolvovalo 13 žien a druhý 
10 žien. V súčasnosti je z prvého turnusu zamestnaných 
deväť žien a z druhého päť.

Ďalšou aktivitou projektu bol prieskum potrieb obyvateľov 
Veľkého Šariša v oblasti poskytovania opatrovateľských 
služieb. Absolventky prvého turnusu zhotovili dotazník 
a navštívili okolo 200 domácností. Zistili, že až 50 ľudí, 
starších ako 70 rokov, by okamžite privítalo opatrovanie. 
Vychádzajúc z tejto potreby, projektový tím nadácie urobil 
monitoring nástrojov, cez ktoré by sa táto služba dala 
poskytnúť ľuďom. Ako „najschodnejšia cesta“ sa ukázalo 
založenie občianskeho združenia, zameraného na rozvíjanie 
kvality života ľudí vo Veľkom Šariši. Absolventky kurzov túto 
možnosť uvítali. Vypracovali  stanovy pre budúce občianske 
združenie a po získaní registrácie by chceli poskytovať 
opatrovanie starým a handicapovaným ľuďom v rámci 
opatrovateľskej sekcie, v sekcii pre opatrovanie detí sa 
budú starať o deti a v sekcii na podporu zamestnanosti budú 
poskytovať služby spojené s regionálnym rozvojom. Kým 
sa združenie neosamostatní, bude pracovať v priestoroch 

Komunitnej nadácie Veľký Šariš, ktorá počas celého trvania 
projektu slúži ako kontaktný bod pre všetky účastníčky 
kurzov.     

    Podnikateľský kurz bol ukončený 27. apríla 2006. 
Podobne ako opatrovateľský kurz aj podnikateľský kurz pre 
ženy prebiehal v dvoch turnusoch. Každý turnus mal tri časti: 
Základy výpočtovej techniky, Základy podnikania a Základy 
anglického jazyka. Prvý turnus sa uskutočnil v mesiacoch 
február až júl 2005. Absolventky kurzu mohli využívať aj 
možnosť konzultácií s lektormi od júna 2005 do januára 
2006. Po ukončení každej časti kurzu obdržali účastníčky 
kurzu osvedčenie.

Z celkového počtu 13 účastníčok, ktoré absolvovali jednu 
alebo viac častí kurzu je päť žien zamestnaných alebo 
podniká, jedna brigádnicky pracuje, dve ženy sú na materskej 
dovolenke a päť absolventiek je ešte nezamestnaných.

Druhý turnus kurzu prebiehal v mesiacoch september 
2005 až apríl 2006. Od februára do mája 2005 mali účastníčky 
možnosť konzultovať s lektormi svoje podnikateľské plány.

Z celkového počtu osemnásť účastníkov, ktorí absolvovali 
jednu alebo viac častí kurzu je desať zamestnaných, dve 
účastníčky sú dlhodobo choré, jedna absolventka je na 
invalidnom dôchodku, dvaja sú ešte nezamestnaní a tri ženy 
sú na materskej dovolenke.

Účastníčky kurzu prejavili do budúcnosti záujem o vyšší  
stupeň anglického jazyka, základy nemeckého jazyka a ďalší 
stupeň kurzu výpočtovej techniky. 

Monika Balarová, Zuzana Jackovičová

    Projekt Návrat osôb s rodinnými 
povinnosťami na trh práce

foto: Zuzana Jackovičová
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 SPOLOČENSKY 
  ZODPOVEDNÉ PODNIKANIE

Každá firma je súčasťou určitého spoločenstva, funguje 
v určitom prostredí, ovplyvňuje a formuje toto prostredie a 
naopak samotné prostredie vplýva na fungovanie firmy. Tento 
mechanizmus nemôže dobre fungovať oddelene. Preto, 
pokiaľ chce byť firma dlhodobo úspešná, musí brať ohľad aj 
na svoje okolie, zaujímať sa o celospoločenské problémy, či 
o problémy, ktoré trápia určitú komunitu. A samozrejme, 
musí sa snažiť pomôcť riešiť tieto problémy. 

Stratégia Pivovaru Šariš v oblasti sociálnej 
zodpovednosti vychádza zo stratégie materskej 
spoločnosti SABMiller, ktorá kladie veľký dôraz 
na zodpovedné podnikanie a na podporu 
komunít v oblastiach, kde pôsobí. Najväčším 
projektom v oblasti sociálneho investovania 
je program Občianska voľba, ktorý realizuje 
Pivovar Šariš v spolupráci s Komunitnou nadáciou 
Veľký Šariš. 

Koncom júna spustí Pivovar Šariš už tretí ročník 
programu Občianska voľba, ktorého účelom je podpora pro-
jektov, ktoré prispejú k zvýšeniu životnej úrovne obyvateľov 
miest Veľký Šariš a Prešov. Špecifické na tomto projekte je 
to, že o tom ktoré projekty majú byť podporené nerozhoduje 
firma, ale hlasovaním samotní občania. Tento program plní 
aj určitý vzdelávací účel pre neziskové organizácie, ktorým 
je poskytovanie poradenstva pri vypracovaní projektov a tak 
sú lepšie pripravené na ďalšie získavanie grantov. Tiež je 
prostredníctvom článkov v médiách robená „reklama“ týmto 

organizáciám a ich projektom, čím sa zviditeľňujú. 
V roku 2005 bolo prerozdelených 550.000,- Sk a prostred-

níctvom programu Občianska voľba podporil Pivovar Šariš 
vybudovanie informačného systému vo Veľkom Šariši a Ka-
naši, zorganizovanie halového futbalového turnaja pre ne-
počujúcich v Prešove, voľno časové aktivity Centra pre deti 
a mládež v Prešove, ako aj ďalšie projekty.

V treťom ročníku sa pravidlá programu nemenia. Svoje 
projekty do programu Občianska voľba môžu podávať všetky 
neziskové organizácie registrované na území Slovenskej 

republiky. Projekt sa musí vzťahovať k mestám Prešov, 
Veľký Šariš alebo k ich blízkemu okoliu. Projekt musí 

prispieť tvorivým spôsobom ku zvýšeniu životnej 
úrovne obyvateľov v oblasti zlepšenia životného 
prostredia, riešenia spoločenských problémov, 
skvalitnenia kultúrneho prostredia, rozvoja 
športových aktivít, skvalitnenia zdravotnej sta-
rostlivosti a sociálnych služieb, atď. 
Občiansku voľbu 2006 spustíme 30. 

júna a priestor na podanie žiadostí bude 
do 20. septembra 2006. Poradenstvo pri 

príprave projektov bude opäť poskytovať Šte-
fánia Lenzová, riaditeľka Komunitnej Nadácie Veľ-
ký Šariš. Formulár žiadosti si môžu záujemcovia 
od 30. júna vyzdvihúť na recepcii Pivovaru Šariš, 
priamo v Komunitnej nadácii, alebo stiahnuť na 
stránke na www.saris.sk.

Pivovar Šariš, akciová spoločnosť
Drahomíra Mandíková, manažérka pre vzťahy s verejnosťou

  Pivovar  
     Šariš spúšťa 
     už 3. ročník 
     programu 
     Občianska 
     voľba

V jarnom čísle Dialógu sme uverejnili výzvu na predkladanie 
projektov na podporu aktivít pre mladých ľudí vo Veľkom 
Šariši. Informačná kampaň o možnosti získať finančný 
príspevok bola verejne predstavená aj v posledný fašiangový 
večer 28. februára v Alase formou diskozábavy, na ktorú prišlo 
takmer 150 mladých ľudí. Grantová komisia v zložení Aďo 
Máthé, Katarína Olejňáková, Lucia Hašková, Vilo Pavlenda, 
Peter Kaščák, Jakub Beňo a Veronika Tinschmidtová, navrhla 
podporiť šesť projektov, ktoré schválila aj Správna rada KNVŠ. 
Teraz už môžeme predstaviť jednotlivé projekty a ich autorov.

 Projekt 1: BMX – freestyle dráha, 
podporené sumou 5 000 Sk
Foto: Autorom projektu je Martin 
Platko.
Cieľom projektu je rozšírenie možností 
pre športovanie mladých vybudovaním 
ihriska – bicrosovej trate pre 
bmx-bicykle. Výstavba takého ihriska 
nie je technicky náročná. Spočíva 
v navezení zeminy a v úprave trate 

tak, aby vznikli terénne prvky (kopce, zjazdy, prekážky), na 
ktorých budú môcť mladí bicrosoví nadšenci trénovať svoje 
jazdecké schopnosti. Mesto už vyšlo mladým v ústrety a na 
aprílovom mestskom zastupiteľstve vyčlenilo na tento účel 
plochu pri čističke. Rozpočet projektu zahŕňa náklady na 
navezenie piatich nákladných áut zeminy, ktorú si už mladí 
svojpomocne upravia.

 Projekt 2: Divadelné leto na 
Šarišskom hrade, podporené sumou 
3 050 Sk
Foto: Autorom projektu je Katka 
Pirohová.

Tento projekt ponúka mladým 
Šarišanom možnosť zapojiť sa počas 
letných prázdnin do nacvičovania 
predstavenia Legenda o Šarišskom 

hrade. Divadla s historickou tematikou v areáli hradu sa 
začne hrať a reprízovať v druhej polovici letných prázdnin, 
čím chcú mladí herci ozvláštniť návštevníkom pobyt na hrade. 
Rozpočet je plánovaný na zapožičanie dobových kostýmov 
a krojov a na nákup rekvizít, ako napr. fakle, sekery, brnenie, 
plachty a historické zbrane. Premiéra na hrade je plánovaná 
na 6.8.2006.

 Projekt 3: Šarišská nákupná 
horúčka, podporené sumou 2 700 Sk
Foto: Autorom projektu je Tomáš 
Tutoky.
Projekt inšpirovaný úspešnou 
televíznou reláciou je určený 
všetkým mladým, ktorí majú radi 
humor a predovšetkým „kráčajú 
s módou“. Projekt začne propagáciou 
s informáciou o zbierke šatstva. Tú 

ešte organizátori doplnia nákupom zo SECOND HAND-u 
a súťaž môže začať. Prirodzene, s porotou, časovým limitom 

na nákup (za žetóny v pripravených butikoch so šatstvom) 
a prezentáciou súťažiacich na pódiu pred divákmi. Skromný 
rozpočet vystačí aj na pokrytie nákladov na výzdobu, 
občerstvenie, ceny, propagáciu a videokazetu. Po skončení 
súťaže sa môže ešte uskutočniť burza šatstva. Nepredané 
veci chcú mladí venovať charite.

 Projekt 4: Športový deň, 
podporený sumou 3 500 Sk
Foto: Autorom projektu je Miro Hudák.
Mladí Kanašania ako prví zareagovali 
na výzvu projektom, ktorého cieľom 
je lepšie spoznať sa s rovesníkmi, 
ktorí sa nedávno prisťahovali do 
Kanaša a Šariša. Dobrou príležitosťou 
bude športový deň s futbalovým 
a volejbalovým turnajom, ktorý chcú po 

odovzdaní cien víťaznému tímu zakončiť s GULASH-party. 
Plánovaný termín je 3. jún (sobota). V prípade zlého počasia 
sa akcia uskutoční v náhradnom termíne. V rozpočte projektu 
plánujú so zakúpením futbalovej a volejbalovej lopty, vody 
a ovocia na občerstvenie pre športovcov, cien a potravín na 
guľáš.

 Projekt 5: Školenie v písaní 
projektov, podporený sumou 3 900 
Sk Foto: Autorom projektu je Lenka 
Bardáková.
Napísať dobrý projekt nie je jednoduchá 
vec, pritom je to dôležitý nástroj na 
získavanie financií. Aj tento ročník 
programu Mladí filantropi ukázal, že 
v písaní projektov sa ešte máme čo 
učiť. Preto prvotná myšlienka – ísť na 

chatu, bola doplnená o školenie v písaní projektov, a to už 
je cieľ hodný finančnej podpory. Trojdňový pobyt na chate 
začiatkom júla spojený so školením je určený pre vybranú 
skupinu mladých zo Šariša a Kanaša. Maximálny počet 
účastníkov je 20.

 Projekt 6: Kurz lezenia na umelú 
stenu, podporený sumou 1 850 Sk
Foto: Autorom projektu je Marián 
Pavlišinec
Adrenalínový šport – lezenie na umelú 
stenu si získava čoraz viac fanúšikov, 
mladých Šarišanov nevynímajúc. 
S cieľom odovzdať skúsenosti a zaučiť 
tých, ktorí by sa chceli pridať do partie 
lezcov je pripravený prázdninový kurz 

určený pre skupinu mladých vo veku 15-25 rokov. Počet 
účastníkov v jednej skupine je max. 15. V prípade záujmu 
sa kurz môže zopakovať. Z rozpočtu projektu sú hradené 
vstupy na umelú stenu v Prešove, propagačné plagáty, 
doprava a podľa možností aj cena pre najlepšieho lezca 
alebo lezkyňu.                                                        

Text a Foto: Martin Sárossy, 
Koordinátor programu Mladí filantropi 

pre Komunitnú nadáciu Veľký Šariš

  Mladí filantropi podporili 6 projektov

Záujemcovia, ktorí 
by chceli pomôcť 
pri organizovaní 
projektov, sa môžu 
prihlásiť na čísle 
0911/663377 alebo 
u autorov projektov. 
Bližšie informácie 
o termínoch akcií 
s pozvánkami budú 
zverejnené 
na plagátoch.
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foto: Štefan Sárossy

  Mamičky 
a cyklisti sa 

potešili

Vedenie 
Slovenskej pošty 

dodržalo slovo. 
Miestna pošta vo 

Veľkom Šariši ožila 
vďaka jej údržbe 

a nezabudlo sa 
ani na mamičky s 

kočiaríkmi 
a cyklistov. 
Ďakujeme!

Štefánia Lenzová

MARES - Marián Ivanko

S E R V I S
 elektronáradie - vŕtačky, brúsky 

/NAREX, BOSCH, HILTI.../
 motorové píly 

/STIHL, DOLAMR, Husquarna, 
PARTNER.../

 kosačky 
/ALKO, VIKING, SOLO, MTD, 

Husquarna.../
 krovinorezy 

/STIHL, Husquarna, HONDA, PARTNER.../

Veľký Šariš, Sabinovská 51
tel.: 0907 107 289

  Krása dreva opäť teší

foto: Štefan Šárossy

Najprv to boli zvieratká z dreva, ktoré spestrili areál 
Materskej škôlky vo Veľkom Šariši, neskôr atypické drevené 
lavičky na nábreží rieky Torysy a v súčasnosti ukončili nám už 
známi rezbári Marek Mikluš a Miroslav Janič ďalšie drevené 
prvky, ktoré sú už umiestnené v areáli Základnej školy vo 
Veľkom Šariš. Deti z najnižších ročníkov tejto školy, ale aj 
deti z okolia budú môcť si rozvíjať fantáziu a vyskúšať teplo 
dreva, ktorému dali novú funkciu šikovní rezbári.

Nové detské ihriská v našom meste vznikajú vďaka 
šikovností ľudských rúk, ale aj vďaka finančnej podpory 
individuálnych darcov, ktorí prispeli do Klubu darcov pri 
Komunitnej nadácii Veľký Šariš. K zrodu ďalšieho detského 
ihriska v našom mestečku  pomohlo aj Konto Orange 
a Slovenská sporiteľňa, pretože podporili tento zámer 
prispením rovnakých finančných čiastok, ako sa podarilo 
vyzberať nadácii od individuálnych darcov.

Ďalšie detské ihrisko je plánované v areáli miestnej 

kolkárne. Jeho prvky by mali približovať hrad a motivovať 
k návšteve hradu Šariš.

V súčasnom období prebieha III. ročník Klubu darcov. 
Podporte svojimi finančnými darmi dobré nápady a vytváranie 
pekných detských ihrísk. Tie, ktoré doposiaľ vznikli vo Veľkom 
Šariši sú originálne a nemôže sa nimi pochváliť zatiaľ žiadne 
iné mesto v našom regióne. Každý váš finančný dar sa 
automaticky strojnásobí o rovnakú čiastku Konta Orange 
a Slovenskej sporiteľne. Takto spoločne môžeme všetci 
prispieť, aby naše mestečko krásnelo, získavalo originálnosť 
budovaním netradičných ihrísk a robili sme radosť deťom.

Svoj finančný dar môžete odovzdať v Komunitnej nadácii 
Veľký Šariš, Nám. Sv. Jakuba č.26 ( budova starej školy ) do 
konca júla 2006. 

Všetkým darcom a ľuďom, ktorí majú radi deti a chcú aby 
boli šťastné, vopred ďakujeme!

Štefánia Lenzová

Obohatený areál základnej školy.           

ďakujeme:
Druhé číslo Dialógu o Veľkom Šariši a Kanaši 2006 vychádza 

vďaka finančnej podpore Nadácie Ekopolis a Pivovaru Šariš, a.s. 
Naša vďaka patrí všetkým prispievateľom a dobrovoľným spolu-
pracovníkom, ktorí prispeli svojimi príspevkami a názormi k tvorbe 
prvého čísla novín.
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