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Občan?!
Pamätáte sa ako nás učili byť hrdými budovateľmi
socializmu a na podobné pseudohodnoty?
Nenosilo sa byť hrdým občanom so slobodnou vôľou a dušou.
Nuž a zrazu sme tým občanom mohli byť!
Mnoho z nás ani netušilo, čo to obnáša byť občanom. Boli
sme zvyknutí na to, že sa to akosi vždy vyriešilo i bez nás. Čo
na tom, že sme boli sklamaní výsledkom a hľadali vinníka.
Dnes znovu hľadáme vinníka, aby sme sa zbavili
zodpovednosti za vlastný život. Koľkí z nás majú záujem o to,
čo naši poslanci odhlasujú, prečo sme tak ľahostajní k tomu,
ako ľahko sa dajú „kúpiť“ ?

2.ročník

Občianstvo obnáša v sebe i prvok zodpovednosti za
beh udalostí a za prijaté morálne hodnoty. Či sa nám
to páči alebo nie, musíme sa učiť brať svoje občianske
práva a povinnosti vážne. Musíme sa učiť konať slobodne
ale zodpovedne, musíme sa učiť to isté žiadať i od nami
zvolených občianskych zástupcov.
Občianska zodpovednosť je i o úcte. O úcte poslanca
k občanovi, ktorý ho volil. O úcte občana k poslancovi, ktorý
rozhoduje múdro a vo verejnom záujme. Ale počiatok nášho
občianskeho sebauvedomenia bude v úcte k sebe samému.
Alica Vojčíková

zamyslenie

„ BUDÚCNOSŤ
ZÁVISÍ OD TOHO,
ČO ROBÍME
V PRÍTOMNOSTI“
foto: Mikuláš Zahatňanský

II. ročník Dialógu o Veľkom Šariši
a Kanaši
Aj v tomto roku budeme vstupovať do vašich domácnosti
cestou Dialógu o Veľkom Šariši a Kanaši, ktorý bude
vychádzať štvrťročne vďaka podpore Pivovaru Šariš a.s.
v rámci projektu OBČIANSKÁ VOĽBA.
Žijeme v dobe, kedy slovo komunikácia sa veľmi často používa v rôznych významoch : komunikácia medzi
ľuďmi, mestami, komunitami, členmi rodiny, priateľmi.
Komunikácia nám vytvára priestor cesty človeka
k človeku, vytvárania spolupatričnosti a porozumenia a
to bude cieľom ďalšieho ročníka Dialógu o Veľkom Šariši
a Kanaši.
Využívaním tohoto komunikačného média sa bude
Komunitná nadácia Veľký Šariš usilovať:
PODPOROVAŤ miestne aktivity obyvateľov, ktorí majú
záujem vlastným pričinením zlepšovať kvalitu života
Veľkošarišanov

z obsahu:
Ako budeme cestovať
Estetizácia mesta
Európska únia podporuje rekvalifikáciu
Infoservis

Mahatma Gándhí
PRISPIEVAŤ, aby si ľudia navzájom pomáhali a riešili
problémy, ktoré im znepríjemňujú život v mestečku Veľký
Šariš
ZAPÁJAŤ občanov a podnikateľský sektor do rozvoja
svojho mesta a regiónu
VYTVÁRAŤ zdravú a tvorivú atmosféru pre RARTNERSTVO
medzi samosprávou, podnikateľským a mimovládnym
sektorom pre ďalší rozvoj regiónu s aktívnym zapojením
obyvateľov do tohto procesu
OŽIVOVAŤ A POSILŇOVAŤ správny lokalpatriotizmus
obyvateľov vo Veľkom Šariši
PODPOROVAŤ darcovstvo, dobročinnosť, schopnosť sa
navzájom počúvať, akceptovať a spolupracovať pre dobro
všetkých
ROZVÍJAŤ občianske iniciatívy a pozitívne zmeny
v komunite, zručnosti, dobré nápady, obohacujúce kontakty,
šľachetné činy
ZDRUŽOVAŤ
finančné a materiálne zdroje, vhodne
a odborne ich zveľaďovať a znovu rozdeľovať pre podporu
miestnych aktivít
Štefánia Lenzová
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Kam kráčaš doprava?
Na mestskú hromadnú dopravu sme si za
tie roky už tak zvykli, že si bez nej nevieme
život ani predstaviť. Preto sa niet čo diviť, že
obyvatelia Veľkého Šariša trochu znervózneli,
keď sa dozvedeli, že by mala byť MHD nahradená
nejakým iným spôsobom dopravy. Na problém
sme sa opýtali nielen primátora Veľkého Šariša
Ing. Róberta Orosa, ale aj Ing. Petra Janusa,
výkonného riaditeľa Dopravného podniku mesta
Prešov, a. s. a Ing. Miroslava Biroša, generálneho
riaditeľa SAD. Priestor v ankete dostali tiež
obyvatelia mesta.

stanoviská
kompetentných

„ Spolupráca je
založená na dôvere,
na schopnosti
navzájom sa počúvať
a vzájomne sa
akceptovať.
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Štát už nechce doplácať na dopravu
Opýtali sme sa generálneho riaditeľa Dopravného
podniku mesta Prešov Ing. Petra Janusa, prečo
došlo od nového roka došlo k zmene výšky cestovného
pri preprave do Veľkého Šariša. Celú situáciu zhodnotil
P. Janus nasledovne: „ V tomto roku sme jednoducho
nedostali od štátu dotáciu a tak sme museli jednať
s primátorom Prešova, Veľkého Šariša a so starostami
Malého Šariša, Bzenova, Fintíc, Hanisky, Teriakoviec,
Záborského a Ruskej Novej Vsi. Tieto obce, vrátane
Veľkého Šariša, dotoval štát sumou 6,5 mil. korún.
Konkrétne na Šariš pripadla štátna dotácia 1, 5 mil. korún
ročne,“ povedal o priebehu udalostí P. Janus. Takže
zrazu vznikol problém, ako získať chýbajúce peniaze.
Mesto Prešov sa rozhodlo zaplatiť chýbajúce peniaze
zo svojho rozpočtu. Okolité obce ostali v rozpakoch
a začali uvažovať aj o iných alternatívach dopravy. Aj
Veľký Šariš uvažoval o rôznych možnostiach a zmluvu
s MHD najprv podpísal iba do konca marca roku 2005.
Od prvého februára tohto roka došlo v MHD k ďalšej
zmene. Začali sa využívať časové prestupné lístky.
Teda cestujúci už dnes môže na jeden lístok cestovať
aj s prestupovaním desať minút, pol aj tri štvrte
hodiny. Z novej situácie logicky vyplynul aj prvý
návrh dopravného podniku. Ten bol taký, že od prvého
februára už nemalo fungovať druhé tarifné pásmo.
Teda by jednoducho platili všade časové prestupné
lístky za 10 korún na desať minút, za 14 korún na pol
hodinu a 20 korunový lístok by platil na 45 minút. Takýto
návrh bol odoslaný aj na vyšší územný celok (VÚC).
Žiaľ, starostovia dotknutých obcí a primátor Veľkého
Šariša s týmto návrhom nesúhlasili. Ich nesúhlas je
pochopiteľný, keďže ich rozpočty sú nízke. Práve
preto navrhli i druhé tarifné pásmo spojené s vyššími
cenami lístkov. Tak sa stalo, že namiesto 14 korunového
polhodinového cestovného lístka kupujeme do Šariša
16 korunový lístok.
V konečnom dôsledku by však malo vždy ísť o občana.
Teda, aby sa dostal tam, kam potrebuje. Ale zároveň
treba v doprave odstrániť duplicitu. To znamená toľko,
aby v tom istom čase nepremávali na tej istej trase
modré i červené autobusy. „ Peňazí na dopravu je
dosť, len treba správne zosúladiť činnosť MHD, SADky
a železničnej dopravy. To by mala vyriešiť integrovaná
doprava, ktorá už dnes dobre funguje v Brne alebo
v Prahe.“ Tým by sa ušetrili nielen peniaze, ale aj
životné prostredie.

Alternatíva: doprava SAD-kou
K problému dopravy obyvateľov Veľkého Šariša sa
vyjadril aj generálny riaditeľ Slovenskej autobusovej
dopravy (SAD) , Prešov a. s. Ing. Miroslav Biroš.
„Naše stanovisko je pozitívne. Sme ochotní prevziať
celý grafikón za podstatne iné, samozrejme menšie
náklady. Z nášho pohľadu ide pri všetkých týchto
spomínaných spojoch o klasickú prímestskú dopravu.
Žiaľ, mesto Prešov nám neumožnilo používanie
autobusových zastávok v centre mesta a tak sa naša
ponuka asi stala nezaujímavou. Pritom zástupcovia
mesta argumentovali tým, že naše autobusy by
znečisťovali životné prostredie. Pritom náš modrý
autobus by nahradil iba červený. Teda prešiel by cez
mesto presne toľkokrát, ako červený.“ Ako vyplynulo
z ďalších slov M. Biroša, to či by mesto doplácalo niečo
za dopravu SADke by záviselo od tržieb. V prípade, ak
by plnenie tržieb nebolo stopercentné, muselo by mesto
rozdiel medzi skutočnými tržbami za prepravu autobusom
č. 45 a stopercentným plnením doplatiť.
Takže, obyvateľom Veľkého Šariša sa naskytá aj
možnosť dopravy do Prešova prostredníctvom SAD, teda
klasickým modrými autobusmi. Žiaľ, tieto autobusy by
jazdili poza mesto a pri nenaplnených tržbách by mesto
Veľký Šariš muselo SADke doplácať.

24. februára na XVI. zasadnutí
Mestského zastupiteľstva vo Veľkom
Šariši bolo rozhodnuté
Ako potvrdil aj samotný primátor Róbert Oros, on tiež
na začiatku roka rozmýšľal o tom, ako nezrušiť MHD.
Pre ľudí je to asi najpohodlnejší spôsob cestovania, ale
mesto by muselo dopravnému podniku doplatiť ročne
1,5 mil. korún. To je suma, ktorú doteraz platil za obce
štát. Keďže sa od roku 2006 uvažuje o inegrovanej doprave, asi sa dovtedy nebudú robiť markantné zmeny
v súčasnom stave v spôsobe dopravy. Avšak treba
zdôrazniť, že verejná mienka je naklonená mestskej
hromadnej doprave. Túto mienku podporilo aj MsZ vo
Veľkom Šariši, keď schválilo zaplatenie príspevku mesta
na MHD do konca roka.
Zuzana Jackovičová

anketa

Na problém sme sa opýtali
obyvateľov Veľkého Šariša
Viola Janošková
Nie je to prvýkrát, čo sa na prelome kalendárnych
rokov
začína v našom meste intenzívne
rozprávať
o doprave Šarišanov do Prešova.
Chápem aktuálnosť tejto otázky, keďže doprava
zaťažuje mestský rozpočet vždy väčšou sumou.
Nedostatočná informovanosť občanov
vyvoláva
stres, nervozitu a zbytočnú polemiku. Útržkovitá
správa v tohtoročnom januárovom čísle mesačníka
Veľkošarišan hovorí: „Za prvý štvrťrok 2005 ešte
mesto zaplatí za MHD 400 tis. korún. No od 1.4.
budeme dopravu do Prešova a späť pravdepodobne
riešiť prostredníctvom lacnejšej SADky.“ Táto správa
vyvolala ďalšie otázniky. Vo februárovom čísle sme sa
zase mohli dočítať o sume 125 000 korún mesačne,
ktorú treba uhradiť
prešovskému dopravnému
podniku. O ďalších dvoch riešeniach dopravy sa
nehovorí konkrétne, len v dohadoch s tým, že na
ďalšie informácie treba čakať v marcovom čísle.
Možno by bolo treba zvolať stretnutie občanov k tejto
otázke. Určite by to prinieslo viac pochopenia zo
strany občanov pre prácu našich zástupcov mesta
a tiež celkove ukľudnenie, pretože doprava do
zamestnania a škôl je rozhodujúca v živote ľudí.

Čajková Mária
Jednoznačne som za MHD. Čo sa týka cestovného, možno to bude rovnaké pre všetky varianty, ale
MHD má veľa výhod. SAD si určite vôbec neviem
predstaviť. Určite by chodila aj cez iné obce, nehovoriac o tom, že obchádza centrum mesta. Ak by chodili
autobusy systémom kyvadla, teda na Dúbravu a odtiaľ MHD do mesta, tak to sme tu už mali a bolo to
nedokonalé. Viete si predstaviť v takom nečase cestovať mamičku s kočiarom? Na Dúbrave by musela
vystúpiť aj s taškami aj s kočiarom a potom znova
nastúpiť. Aj starým ľuďom by to skomplikovalo život.
Ak by som mala cestovať takto zložito, to už môžem
chodiť do Prešove na bicykli. Takže v každom prípade som za MHD.
Vyrosteková Marta
Neviem si predstaviť, že by sme sa museli spoliehať
na SADku, ktorá chodí poza mesto. Len vtedy by bol
chaos! Ak by sme museli na Dúbrave prestupovať
a potom nastupovať na ďalší autobus, tak to by bol
teda poriadny zaberák. Takže v každom prípade som
za MHD.

Časový harmonogram prepravy v minutách:

linka

trasa

č.45 konečná zastávka V. Šariš - Rázcestie Šidlovec - Trojica - Veľká pošta - Železničná stanica - Delňa
0‘
10‘
16‘
20‘
23‘
34‘
č.45

V. Šariš
0‘

Veľká pošta
20‘
č.19 prestupná zastávka
Grešova - Nemocnica
26‘
29‘

č.45

V. Šariš
0‘

Trojica
24‘
č. 4

prestupná zastávka

Centrum
34‘
č.45

V. Šariš
0‘

V. Šariš smer Centrum

Alternatívna doprava do Veľkého Šariša v roku 2006.

Do V. Šariša a
Kanaša premávajú
linky MHD Prešov
v čase od 5.00 do
22.00 hod:
č. 45 - 26 krát
č. 21 - 2 krát,
č. 16 - 3 krát
č. 14 - 13 krát
spolu 44 krát

Trojica
18‘
č. 8

foto:

V nasledujúcich
riadkoch nájdete praktickú pomôcku, ktorá
by vám mala pomôcť
pri cestovaní z Veľkého Šariša do Prešova
a späť.

prestupná zastávka

Centrum
28‘
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Estetizácia
mesta
Primátor je
spokojný
Ako ukázal prieskum
medzi obyvateľmi
mesta Veľký Šariša,
obyvatelia majú
nejednu výhradu voči
starostlivosti o verejné
priestranstvá. Ťažko
niekedy určiť, kto
je zodpovedný za
upratovanie toho
ktorého priestranstva.
Ale niektoré veci
by zase mohli byť
riešiteľné. Veď niekto
musí byť zodpovedný
za prepadnutý kanál,
divokú skládku odpadu,
poriadok na trhovisku,
nevykosenú burinu či
za to, že pred novými
bytovkami nie sú
nádoby na odpad.
Niekedy by stačilo,
keby sme prebrali
iniciatívu do svojich
rúk a nečakali na tých
druhých. Ale niektoré
problémy môžu
vyriešiť naozaj iba tí
kompetentní.
Aký je názor
primátora Róberta
Orosa na problém
estetizácie mesta?
„Čistotu mesta riešime
drobnými obecnými
službami. Teraz to ešte
nie je také aktuálne,
keďže je zima. Ale
v teplejšom období sa
budú tí, čo robia pre
obec drobné obecné
služby starať o čistotu
tých ulíc, kde bývajú.
Takže budú osobne
zainteresovaní na tom,
akú prácu odvedú.“
Ako vyplynulo zo
slov primátora, mesto
sa tiež stará o zber
druhotného odpadu
a to každý druhý týždeň
sa odvážajú plasty
a sklo.

Opýtali sme sa občanov:
Š. N. Severná ulica
Môj rodný kraj, zo všetkých najkrajší. Táto melódia je veľmi
známa a poznáte ju všetci. Áno, na svete je veľa krásnych
miest, kde sa cítime príjemne a šťastne. Ale najkrajšou
súčasťou nášho života je náš rodný kraj, rodný domov.
Pred tridsiatimi rokmi som sa presťahovala s rodinou do
Košíc. Lákalo ma veľké mesto, práca, noví ľudia. Sídlisko
Nad jazerom bolo príjemné , čisté, upravené, plné zelene,
detských ihrísk, záhonov ruží a čistej tečúcej vody. Roky
plynuli, život sa menil a my sme zostarli.
Padlo konečné
rozhodnutie. Prežiť zaslúžený oddych a ďalšie roky života v
mojom rodisku. Vždy som si predstavovala dedinu svojho
detstva so šťastnými, spokojnými ľuďmi, ktorí mali prácu,
domov, istoty a s láskou vychovávali svoje deti. Bola to aj
dedina s krásnymi čistými chodníkmi, vydláždenými cestami,
záhonmi kvetov a zelene. Ale cesta od mojej vízie k realizácii
je ešte dosť zdĺhavá. Som presvedčená, že obyvatelia nášho
mestečka dokážu veľké veci, ale chýba nám vzájomné
pochopenie, aby sme vytvorili spoločnú duchovnú silu, aby
sme dokázali spoločnými silami vytvoriť moderné, ekologicky
čisté a príjemné mestečko. Nepopieram, že sa za posledné
roky mesto pozitívne nezmenilo, ale myslím si, že ekonomické
pôsobenie vo všeobecnosti postihlo našich občanov, ich
práva a zároveň ochranu životného prostredia. Ak chceme
prejsť do vyššej kvality vnímania ľudskej existencie a života
vôbec, musíme si uvedomiť, že sme súčasťou jedného celku,
nášho mestečka a podľa toho aj konať. Musíme naučiť najmä
mladých ľudí, aby krásu okolo seba rozpoznali a hlavne
vnímali, aby dokázali harmonizovať svoje vzťahy s okolím
a prírodou. Všetci musíme cítiť, že okolo nás sú veci, ktoré
treba ochraňovať, zveľaďovať, pretože bez nich by sme
nedokázali žiť. Nie som odborníčkou na ochranu životného
prostredia, ale človeka bolí, keď za letných dní vyjde do
polí, alebo sa poprechádzať okolo rieky Torysy a vidí veľký
paradox. Na jednej strane, kde sú Kamence vyrástli nádherné
domy a na druhej strane skladiská rôzneho odpadu a smetí.
Bolo by úžasné, keby sa kompetentní ľudia nášho mesta
viac starali o okrajové časti mesta, o krásu prírody, životné
prostredie, veď predsa tvrdia, že sú v službách človeka
a všetko robia pre jeho blaho. Pamätám sa, že pred niekoľkými rokmi bola Torysa pre mladých i starých centrom
zábavy, oddychu, relaxácie, ale teraz tam rastie veľká tráva,
burina, kriaky. Mestský úrad sa vyhovára, že na takéto ciele
nemá finančné prostriedky. Pritom v každej dedine a meste
je v súčasnosti hromada ľudí bez práce. A práve tých by mali
miestne samosprávy využiť na takéto ciele.
Nebuďme ľahostajní a nezodpovední. Veď ide o naše
mestečko. Do skrášľovania a obnovy životného prostredia by
sa mali zapojiť všetci, mladí i starí.

foto: Ján Rodák
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Únia žien

Už sedem rokov únia žien v našom meste organizuje
súťaž o najkrajší balkón a predzáhradku. Aj ich
pričinením zmenili niektoré ulice svoju tvár. Medzi
najestetickejšie patria ulice A. Hlinku, Sabinovská
a Prešovská. Vecné odmeny víťazom sa zabezpečujú
z prostriedkov oddelenia kultúry Mú.

.

Mária Pišková
Ako obyvateľka nášho mesta bývajúca na ulici A. Sládkoviča
3., t. j. na našom sídlisku, mám čo sa týka oblasti estetizácie
nášho mesta nasledovné pripomienky a návrhy.
Je žiadúce opraviť prepadnutý kanál na ceste od MÚ smerom
na Tulčícku ulicu. Ďalej na priestranstve pred blokmi 3 a 4 ,
kde sa robila elektrika, je treba upraviť terén navoziť zeminu
a zasiať trávu. Po odvoze domového odpadu pracovníkmi
technických služieb dať priestranstvo do náležitého
poriadku. Tiež by bolo žiadúce aspoň dvakrát do roka debny
dezinfikovať. Malé odpadové nádoby, umiestnené na takých
miestach ako sú autobusové zastávky, obchody atď. treba
denne vyprázdňovať. Tiež treba občanov cigánskeho pôvodu
poučiť, aby nevyberali zo smetných nádob šatstvo a potom
ho rozhadzovali po okolí. Aspoň raz za štvrťrok a to hlavne
na jar a na jeseň dať k dispozícii veľké kontajnery. Jeden
kontajner by mal byť k dispozícii i na sídlisku.
Na hlavnej ulici, za klubom dôchodcov to vyzerá ako
v pralese. Určite je za toto priestranstvo niekto zodpovedný.
Kedy bude ohradený cintorín? A tiež by bolo treba zabezpečiť,
aby cez Šariš nechodili tiráky. A na záver sa pýtam. Prečo nie
sú pred novou bytovkou nádoby na smetie ?
Viliam Sarossy
V oblasti estetizácie mesta je množstvo nedostatkov.
Divoké skládky najmä v oblasti „Kamencov“, pri stanici. Ba
aj samotní majitelia pred svojimi firmami robia takéto skládky.
Chvála patrí jedine pivovaru Šariš. Verejné priestranstvá ako
zastávky MHD, športový areál, Medulianka, okolie Torysy,
obydlia Rómov sú odstrašujúcou vizitkou estetizácie. Pri nej
by si mali uvedomiť vlastný podiel všetci ľudia a treba začať
od najmenších- žiakov škôl. Výchova, prevýchova a túžba
každého z nás urobiť spoločné dielo by mala byť výsadou
obyvateľov nášho mesta a nie len ľudí za to zodpovedných.
Brigády vedeli v minulosti prilákať množstvo ľudí a tam sa
utužovalo aj dobré priateľstvo a seriózne vzťahy. Dnešná
doba odnaučila ľudí zodpovedne pracovať vo vzťahu
k estetizácii svojho mesta.
Helena Borzová
Lúčky a mestečko Sabinov nám môžu byť v estetizácii príkladom. Tiež im chýbajú financie. Ale vidieť tam čo urobili nezamestnaní, ktorým ide o aktivačný príspevok. Skrášľovanie
Veľkého šariša si vyžaduje pomoc všetkých občanov. Vhodné
rozmiestnenie pracovníkov určených na verejno-prospešné
práce do jednotlivých častí mesta (nie len na Hlavnej ulici
a okolo MÚ) by malo pozitívny dopad. Verejné priestranstvá
si vyžadujú sústavnú starostlivosť. Venčenie psov spôsobuje
znečisťovanie zelených plôch.
Skrášľovanie mesta je aj o rozbitom chodníku na
Sládkovičovej ul.č.7, 8, 10; chýbajúcej informačnej tabuli s
názvami ulíc pri vstupe do Veľkého Šariša. S príchodom jari
začnime meniť tvár nášho mesta, nech je krajšie.

Vzniká prvé detské
ihrisko
Ako sme už spomínali v minuloročnom Dialógu číslo
1., na podnet Komunitnej nadácie vo Veľkom Šariši bola
spracovaná štúdia pod názvom Estetizácia mesta Veľký
Šariš. Z tejto štúdie akýmsi prirodzeným spôsobom vyplynul
zámer vybudovať Cestu umenia. Tento zámer sa stal nosným
projektom ďalšieho rozvoja mesta.
Na Cestu umenia nadväzuje aj množstvo ďalších projektov,
medziiným aj projekt budovania detských ihrísk. Spomínané
ihriská by mali byť príjemnými zastávkami na rodinných
výletoch a to nie len pre Šarišanov, ale aj pre obyvateľov
širšieho okolia. Všetci, ktorí majú skúsenosti s opatrovaním
malých detí dobre vedia, koľko fantázie a nápadov
potrebujete, aby ste malých človiečikov zaujali, vtiahli do hry
a ešte ich aj popri tom niečo naučili. A také detské ihrisko
je priam ideálnou parketou pre naplnenie mnohých potrieb
dieťaťa.
Návrh Cesty umenia obsahuje niekoľko vhodných lokalít,
kde možno umiestniť detské ihriská. Jednou z prijateľných
plôch je priestranstvo pri moste na ľavom brehu rieky Torysy,

foto: Zuzana Jackovičová

Komunitná nadácia Veľký Šariš v roku 2004
vo väčšej miere zamerala aj na rozvoj miestneho
darcovstva /filantrópie/ .
Našim zámerom bolo zabezpečiť v dostatočnej
miere finančné zdroje, ktoré by slúžili na podporovanie projektov miestnych aktivít poskytovaním
finančných prostriedkov na ich realizáciu.
V uplynulom roku vďaka vašej štedrosti a podpore získala nadácia finančné dary, ktoré znásobila spoločnosť Orange Slovensko a Slovenská
sporiteľňa, na výstavbu detského ihriska, ktorého
realizácia už začala.
Aj v tomto roku Spoločnosť Orange Slovensko
a Slovenská sporiteľňa plánuje finančne podporiť
aktivity miestnych darcov a zvýšiť ich dary na trojnásobok.
Preto obraciame sa na všetkých, ktorí môžu
prispieť svojim finančným darom do Klubu darcov
o ich príspevok. Máme možnosť pokračovať v tvorbe ďalších detských ihrísk na nábreží rieky Torysy,

ďalšou lokalitou je priestor medzi mostom a murovanou
stavbou na nábrežnom páse na pravom brehu Torysy. Detské
ihrisko by mohlo byť tiež pri vstupnom objekte na náučný
chodník na hrad Šariš a tiež by bolo celkom vhodné umiestniť
detské ihrisko do parku pri kolkárni.
Ale popri všetkých týchto lokalitách, kde postupne
určite pribudnú prvky detských ihrísk, najviac sa detské
ihrisko „pýta“ priamo do priestorov škôlky. A čoskoro
sa tam aj ocitne. Svedčia o tom aj dvaja rezbári, Marek
Mikluš a Miroslav Janovič, ktorých ste mohli vidieť
pred budovou starej školy ako zanietane pracujú. Ich
dláta a pílky len tak lietali ovzduším a pod ich rukami
rástli „malé umelecké dielka“, ktoré čo nevidieť rozihrajú
svet detskej fantázie. Krokodíl, ryba, had, ...........všetky
tieto zvieratká pretavené do dreva určite ožijú v mysliach
malých detí a stanú sa súčasťou ich nekonečného detského
rozprávkového sveta.
Ako sa obaja rezbári vlastne k tejto práci dostali? Za
všetkým sa skrýva náhoda. Rezbár Marek Mikluš vystavoval svoje práce v jednom zo stánkov v rámci otvorených
dní v Pivovare Veľký Šariš. Tam si ho všimla správkyňa komunitnej nadácie Štefánia Lenzová. Slovo dalo slovo a žiaci
zo starej školy sa nestačili čudovať, ako sa obyčajné kmene
stromov pod rukami majstrov menia na krokodíla, starého
deda, psa...Ako prišiel rezbár M. Mikluš k svojmu krásnemu
koníčku, na to nám odpovedal on sám takto: „ S drevom som
začal pracovať už v štrnástich rokoch, ale skutočne ma to
chytilo až na pléneri v talianskom Janove pred piatimi rokmi,
kde som sa predstavil väčšími plastikami. Predtým som sa
venoval tiež niečomu podobnému. Pracoval som ako reštaurátor, napríklad na morovom stĺpe v Košiciach, reštauroval
som tiež stropy stredovekých domov na rôznych miestach
Slovenska.“ V najbližšej budúcnosti sa chystá na pléner do
Fínska, kde by sa mal predstaviť svojou zručnosťou medzi
chladnými fínskymi fjordami.
Dnes však vyrába krásne drevené preliezky, ktoré
vznikajú pod rukami rezbárov a mali by byť iba začiatkom
systému detských ihrísk, ktoré by mali postupne pribudnúť
na niektorých miestach Veľkého Šariša a poskytnúť nielen
miesto na oddych a hru pre deti, ale tiež by mali prispieť
k skrášleniu prosredia mesta.
Zuzana Jackovičová

prípadne aj v ďalších lokalitách Veľkého Šariša
a Kanaša.
Svoje finančné dary môžete zasielať na číslo
účtu našej nadácie: 1286616859/0200
Vyplnenú prihlášku do Klubu darcov zasielajte
na adresu: Komunitná nadácia Veľký Šariš
Nám. Sv. Jakuba č.26, 082 21 Veľký Šariš. Dar
môžete doručiť aj osobne do kancelárie nadácie.

Klub
darcov
- II. ročník

Ďakujeme darcom, ktorí už prispeli do
II. ročníka Klubu darcov :
R.Zahatňanský, M. Mikluš, Mgr.S. Šuhajová,
Mgr.J.Jarina, Mgr.K.Minárová, Dr.V.Capeková,
Dr.V.Palšová, Mgr.E.Husárová, M.Čajová, rómska komunita, Mgr.Š.Lenzová, Ing. Martinková,
Ing.P.Lipovská, Ing.Š.Banko.
K 28.februáru 2005 má nadácia v Klube
darcov : 4 475,- Sk.

UROBME RADOSŤ DEŤOM!
Štefánia Lenzová
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Európska
únia
podporuje
rekvalifikáciu

Telesné choroby
vieme liečiť liekmi,
ale jediným liekom na
samotu,
zúfalstvo a beznádej
je láska.
Veľa ľudí na svete
zomiera pre kúsok
chleba,
ale oveľa viac
ich zomiera od túžby
po troške lásky
MATKA TEREZA

Európsky sociálny fond
Projekt: Návrat osôb s rodinnými povinnosťami na
trh práce začal
Rekvalifikácia žien, ktoré prejavili záujem venovať
sa opatrovateľstvu začala. MUDr. Tatiana Bendlová
veľmi pútavo a fundovane približuje prvej desiatke
žien zdravotnú problematiku. Po časti zdravotných
prednášok nastúpia odborné prednášky a prax
v opatrovateľstve. Komunitná nadácia Veľký Šariš
vďaka podpore Európskeho sociálneho fondu vyškolí
skupinu žien, ktoré majú sociálne cítenie a chuť
pomáhať druhým. Realizácia celého projektu je
názorným príkladom, ako je možne využívať zdroje
Európskej únie na pomoc nezamestnaným, ale aj
sociálne odkázaným ľuďom, ktorí potrebujú špeciálnu
starostlivosť v svojej chorobe, či starobe. Prechodom
kompetencií zo štátnej správy na samosprávu sa
zodpovednosť preniesla na plecia miest a obcí aj za
sociálnu starostlivosť a poskytovanie opatrovateľstva.
Projekt, ktorý je riešený v partnerskej spolupráci
medzi nadáciou a samosprávou by mal pomôcť riešiť
zníženie nezamestnanosti u žien, ale aj vytvorenie
služieb pre opatrovateľstvo v našom mestečku.
Štefánia Lenzová

6

foto: Patrícia Lipovská
Účastníčky rekvalifikačného kurzu opatrovateľstva.

Fond sociálneho rozvoja podporil projekt
Komunitnej nadácie Veľký Šariš: Návrat osôb
dlhodobo nezamestnaných na trh práce.
Jeho cieľom je poskytnúť mužom rekvalifikáciu,
ktorá im umožní zamestnať sa. Od februára
6 nezamestnaných mužov začalo svoju
rekvalifikáciu na odborných zváračov. Odborné
vzdelanie získavajú v Zváračskej škole v Prešove
a po absolvovaní záverečných testov a pohovore
budú môcť nastúpiť ako odborní kvalifikovaní
zvárači, do firiem, ktoré zamestnancov tejto
profesie naliehavo potrebujú, prípadne si môžu
otvoriť vlastnú živnosť.

Kde to zasa zmizlo ?
Môžem sa opýtať? Ako to môžem urobiť? Kde to
zasa zmizlo?
To sú vety, ktoré je možné od 10. februára tohto
roku počuť 3 razy do týždňa v doobedňajších hodinách z miestnosti Internetu v starej škole. Otázky
sa zväčšia týkajú činností, ktoré bez problémov
zvládajú piataci na základnej škole. No pre ženy,
ktoré v detstve o mobiloch a internete ani nečítali
v knižkách od Julesa Verna, sú španielskou dedinou.
Zatiaľ čo mobily sa stali už samozrejmosťou
každého človeka, s počítačmi to zatiaľ tak,
vzhľadom na ich vysoké ceny, nie je. Preto 10
nezamestnaných žien z Veľkého Šariša uvítalo
možnosť získať prostredníctvom Komunitnej
nadácie za pomoci Európskeho sociálneho fondu
tzv. počítačovú gramotnosť, ktorá je v modernej
spoločnosti nielen bežná, ale aj nutná. Napriek
tomu, že sú medzi nimi aj ženy, ktoré prácu
s počítačom považujú už za rutinnú záležitosť vždy
sa dozvedia niečo nové, čo im prácu zjednoduší.
Niektorým ženám
sa vďaka znalosti
práce s počítačom v budúcnosti podarí nájsť
zamestnanie, niektoré začnú podnikať.
Všetky však budú určite spokojné s tým, že
vedia o čom vlastne ich dieťa, prípadne už vnúča,
hovorí. Práve táto skutočnosť je dôvodom, že sa
účastníčky kurzu tešia nielen na každú ďalšiu
hodinu s počítačmi, ale netrpezlivo očakávajú aj
hodiny angličtiny a základov podnikania.
Dana Čižeková

DIALÓG

Aj muži sa rozhodli urobiť
niečo pre svoje uplatnenie
na trhu práce.

foto: Patrícia Lipovská
V čase, keď sa mladé mamičky školia, o ich deti sa stará
opatrovateľka v pekne upravených priestoroch v budove
materskej školy.

foto: Patrícia Lipovská

foto: Marián Urban
Účastníci kurzu Úprava verejnej a úžitkovej zelene.

Darovanie 2% z dane
pre vás neznamená prakticky žiadny výdavok, pretože ide
o daň, ktorú už za Vás odviedol Váš zamestnávateľ, alebo
ktorú odvádzate ako fyzická a právnická osoba daňovému
úradu, a pritom vám dáva možnosť urobiť niečo pozitívne pre
svoj región v ktorom žijete.
darovaním 2% z dane máte možnosť podporiť:
- tvorbu detských ihrísk a športovísk vo Veľkom Šariši a
Kanaši
- projekty na podporu kultúry a vzdelávania
- projekty na rozvoj sociálnych a zdravotných služieb
- projekty na záchranu a obnovu pamiatok a kultúrneho
dedičstva
- projekty na zlepšovania životného prostredia
Ako na to:
Zamestnanci
Ak ste zamestnanec požiadajte svojho zamestnávateľa
(finančné a mzdové oddelenie) o vykonanie ročného
zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti
a funkčných požitkov. Zamestnávateľ vám po vykonaní
tohtoročného zúčtovania vystaví „Potvrdenie o zaplatení
dane“ (formulár 1), v ktorej okrem výšky ročnej dane uvedie,
že nemáte nedoplatok na tejto dani. Najneskôr do 30. 4. 2005
predložte alebo zašlite poštou „Vyhlásenie o poukázaní sumy

foto: Marián Urban
Zváračský kurz.

Od marca v spolupráci s Akadémiou
vzdelávania v Prešove Komunitná nadácia Veľký
Šariš začala rekvalifikovať ďalších 7 mužov
v oblasti údržby verejnej a úžitkovej zelene. Takto
bude mať mesto Veľký Šariš čatu kvalifikovaných
odborníkov, ktorí sa budú môcť profesionálne
venovať verejnej zeleni v našom mestečku, jej
údržbe, dosadbe a celkovej estetizácii mesta.
Odbornosť týchto mužov budú môcť využívať
aj ostatní občania nášho mesta, ktorí budú
potrebovať založiť si modernú predzáhradku
alebo
ovocnú záhradu. Majitelia ovocných
sadov / záhrad / budú si môcť objednať odborný
rez stromov a ich ošetrenie.
Veríme, že aj tento rekvalifikačný kurz prinesie
viacnásobný úžitok.
Štefánia Lenzová
2% zaplatenej dane za rok 2004“ (formulár 2) a „Potvrdenie“
(formulár 1) daňovému úradu - príslušnému podľa sídla
vášho zamestnávateľa.
Živnostníci a právnické osoby (firmy) vypisujú v daňovom
priznaní kolonku o darovaní 2 % dane.
Ak ste právnická osoba, podiel 2% z dane môže byť
poukázaný v prospech jedného alebo viacerých prijímateľov.
Fyzické osoby sú:
a/zamestnanci
b/ živnostníci alebo osoby podnikajúce na základe iných
oprávnení: komerční právnici, veterinárni lekári, audítori,
daňoví poradcovia, znalci, tlmočníci, novinári, umelci a pod.
Právnické osoby sú:
Spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová spoločnosť,
komanditná spoločnosť, verejná obchodná spoločnosť,
družstvo atď.
Identifikačné údaje o Komunitnej nadácii Veľký Šariš, sú už
doplnené vo formulári, ktorý prikladáme v tomto čísle Dialógu
o Veľkom Šariši a Kanaši.
Daňový úrad je povinný do 60 dní po podaní daňového
priznania previesť sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane
na účet Komunitnej nadácie Veľký Šariš (bez zverejnenia
mena darcu).
Ďakujeme!

Darovaním
2% svojej
dane za rok
2004 môžete
podporiť
pozitívnu
zmenu
v svojom
okolí, kde
žijete.

Štefánia Lenzová
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infoservis
Prípravky, ktoré
šetria naše životné
prostredie:
EKOL biolpd 30 f
je určený pre
domové žumpy,
Septiky, latrínky.
Praktické balenie-pre
4-člennú domácnosť
postačí na 7 až 8
mesiacov.
EKOL K/20g
je určený pre uvoľnenie bytovej kanalizácie. Jednorazové
vrecúško postačí na
prečistenie 1 sifónu
/vaňa, alebo drez,
alebo umývadlo/
EKOL M11
a EKOL K
je určený pre
reštaurácie, kuchyne
a drobné potravinárske prevádzky. Jedná sa o koncentrát,
dodávaný na zakázku v 1 kg balení.
Prípravky si môžte
objednať. Bližšie
informácie získate v
Komunitnej nadácii
Veľký Šariš.

Mladí
filantropi

Baktérie v službách človeka
Každá gazdinka si konečne vydýchne, ak je jej domácnosť
po dlhej zime znovu čistá, svieža a voňavá, ale prichádzajú
veľkonočné sviatky. S tým súvisí kolotoč v kuchyni, spojený
s veľkým vyváraním a vypekaním dobrôt. Mastné, škrobové
a inak zaťažené odpadové vody zanášajú kanalizáciu, znižujú
prietok vody cez sifón a nepríjemne zapáchajú. V takejto
situácii mnohé moderné gazdinky siahnu po zaručene
dobrých chemických čistiacich prostriedkoch, nehľadiac na
ich agresivitu.
To, že naše umývadlo, či vaňa sa lesknú od čistoty, to vidíme,
ale daľej už osud odpadovej vody z bytov napojených na
verejnú kanalizáciu a ani stav kanalizačného potrubia nikoho
nezaujíma.
Samoregulačné a recyklačné schopnosti prírody sú
v posledných desaťročiach silne narušené používaním chémie
vo všetkých oblastiach nášho života. Silné dezinfekčné
a antibakteriálne prostriedky spôsobujú, že v odpadovom
potrubí sa nenachádzajú už užitočné baktérie, ktoré by
dokázali zabrániť usadzovaniu a hnitiu organických zbytkov
z odpadovej vody.
Špeciálne nakombinovaná zmes viacerých kmeňov baktérií a enzýmov dokáže doslova zázraky. Od večera do rána
uvoľnia zo sifónu a potrubia staré usadeniny, zlikvidujú zápach
a elegantne vyriešia náš veľký problém. Pravidelným používaním mikrobiálnych preparátov na údržbu bytovej kanalizácie
sa vyhneme agresívnej chémii, krtkovaniu a nepríjemnému
rozoberaniu sifónu a zvýšime tak životnosť potrubia, pretože
baktérie uvoľňujú usadeniny biologicky, nie chemicky. Ďalšou
výhodou mikrobiálnych preparátov je ich kompatibilita s mikroflórou na čistiarňach odpadových vôd, takže tieto malé nenápadné a neviditeľné organizmy usilovne pracujú po celej trase
z bytu až do čistiarne odpadových vôd.
Najväčším problémom niektorých regiónov je chýbajúca
verejná kanalizácia. Až 47% domácností vypúšťa svoje
odpadové vody do žumpy, septika, na mnohých miestach sú len
latrínky. Pravidelným používaním špeciálneho bakteriálneho
prípravku zneutralizuje a rozloží ľudský biologický odpad,
zbytky toaletného papiera, pracích a čistiacich prostriedkov,
zlikviduje zápach a udrží domovú kanalizáciu priechodnú.
Každý prevádzkovateľ reštaurácie, jedálne, studenej kuchyne,
cukrárne a akejkoľvek inej prípravovne jedál iste potvrdí, že
usadzovanie tukov, škrobov a iných organických zbytkov
v kanalizačnom potrubí predstavuje veľký problém. Chemické
prípravky riešia situáciu len čiastočne.
Krtkom sa nedajú riešiť upchaté ohyby a kolená a tlak, ktorý
moderné krtkovače vyvíjajú, môže mechanicky poškodiť
najmä staršie potrubia. Mikrobiálne preparáty aj tu pomôžu
nielen spriechodniť potrubie a odstrániť hnilobný zápach
vychádzajúci zo zanesených kanalizačných guličiek, ale
dokážu uvoľniť aj odtoky z drezov a umývadiel a po vyčistení
potrubia ďalej pracujú v lapači tukov.
Používaním nasledujúcich prípravkov poriešite svoj problém
a súčasne ochránite životné prostredie, v ktorom žijete.
Eva Rarková BIO EKO, s.r.o. Bratislava

Potrebujeme
Tvoj nápad!
Čau mladý obyvateľ Veľkého Šariša!
Bývaš vo Veľkom Šariši a celkom sa Ti tu páči, ale… Niečo
Ti tu chýba? Alebo
Práve naopak prekáža?
Potrebujeme Tvoj nápad!
Projekt „ Mladí filantropi“ Tebe a Tvojim kamarátom môže
pomôcť zrealizovať tvoje nápady.

Radíme pri výbere spotrebného
úveru – flexibilnosť, jednoduchosť
Banky prichádzajú na trh v poslednom období s mnohými
produktmi, rozšírené sú najmä spotrebné úvery. Podľa
čoho si však vybrať? Minulý rok sa na bankový trh sa
dostal ďalší z radov lákavých produktov - Flexipôžička. Jej
najväčšou výhodou je, že si ju môžu dovoliť takmer všetci.
Je totiž určená pre bežného občana. O jej výhodách sme
sa porozprávali s Jánom Partillom, riaditeľom pobočky VÚB
banky v Prešove.
Zdá sa, že banky sa v poslednom čase začali predháňať v tom, ktorá aké úvery poskytne a že doba, kedy bol
úver iba pre bohatých je definitívne za nami. Je tento typ
pôžičky naozaj prístupný pre každého?
Je to prvá banková pôžička pre obyčajného človeka na
Slovensku. Je jednoduchá a hlavne flexibilná. Najväčšia
výhoda je v tom, že klient si zvolí, v akej výške ju bude
splácať, a teda v akej výške si ju zoberie.
Aké sú výhody Flexipôžičky?
Klient si sám zvolí výšku mesačnej splátky. Tá je skutočne taká,
že si ju väčšina slovenských rodín môže dovoliť. To je hádam
najväčšia výhoda. Druhou výhodou je jej jednoduchosť.
Odbúrali sme ručiteľov a desiatky potvrdení sme
obmedzili na minimum. Flexipôžička funguje tak, že
keď ktokoľvek príde a povie nám o sebe pár čísel, teda
svoj približný príjem, počet členov domácnosti, banka
je schopná mu do hodiny povedať, či pôžičku dostane.
Drvivá väčšina klientov môže na druhý deň čerpať peniaze
na čokoľvek.
Banka pristúpila k zavedeniu Flexipôžičky po
dôkladnej príprave a znalosti potrieb svojich klientov.
Je to ten správny dôvod, prečo sa banka rozhodla
poskytovať práve tento typ úveru?
Áno, je. Zistili sme dieru na slovenskom trhu. Videli sme, že
väčšina slovenských občanov si na bankové úvery netrúfa
alebo k nim nemá prístup. Preto sme sa sústredili na to, aby
sme takýto úver občanom sprístupnili.
Na čo môže klient použiť peniaze?
Na akýkoľvek účel, na dovolenku, nákup spotrebičov do
domácnosti, PC, proste na čokoľvek a pôžičku získa bez
ručiteľa a dokumentácia je veľmi jednoduchá. Je to produkt
určený najmä pre masovú klientelu, pretože sa poskytuje vo
výške od 20 - 150-tisíc korún.
Flexipôžičku poskytujete už od minulého roka. Stretla
sa s porozumením na strane občanov?
Teší nás záujem klientov, ktorý má stúpajúcu tendenciu a
prekročil naše očakávania. Boli sme prekvapení záujmom,
ktorý bol naozaj vyšší, než sme očakávali. Myslím si, že
Flexipôžička je naozaj postavená pre obyčajných ľudí.
Doteraz takýto product zo strany bánk na trhu chýbal. Klient si
môže veľmi ľahko nastaviť optimálnu výšku splácania a sám
si ju kontroluje, čo je pre väčšinu občanov ten najdôležitejší
faktor. Začali sme totiž novú kapitolu, aby tu banka bola pre
klienta a nie opačne.
red.
Ak chceš založiť hudobnú, alebo tanečnú skupinu, kurz
angličtiny, športové ihrisko, alebo sa chceš škriabať po
umelej stene….
To všetko sa Ti môže splniť ak prídeš do Komunitnej
nadácie, alebo zavolaj na t.č. 0905/ 910 960 a všetko ostatné
sa dozvieš.

Čakáme Ťa! Neodkladaj svoje rozhodnutia,
pretože vypracované projekty, pre ktoré sa budú
schvaľovať financie, treba odovzdať do konca
marce 2005!
projektový tím
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Prvé číslo Dialóg o Šariši a Kanaši 2005 vychádza vďaka finančnej
podpore Pivovaru Šariš a.s. Naša vďaka patrí všetkým prispievateľom
a dobrovoľným spolupracovníkom, ktorí prispeli svojimi príspevkami a
názormi k tvorbe prvého čísla novín.
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