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„Čas úsmevov.“
Prežívame úžasné obdobie. Cestujúc po našich
cestách sa na každom kilometri usmieva tvár na
bilborde. Vďaka tej umelo sa usmievajúcej maske
stáva sa
zákruta neprehľadná
ako rétorika
predvolebných kampaní. Ale na čo si sťažujeme,
veď každá z týchto tvárí sľubuje modré z neba.
A my?
My máme sen o veľkom dome ako má sused,
o veľkom drahom aute ako má náš sused. Svoj
čas venujeme rozmýšľaniu, ako si nahonobiť
bezpracne a hneď milióny. Kladieme si otázku,
ako by sme dokázali za tri hodiny minúť 1 milión.
Voyersky nakúkame do televízie, aby sme videli,
ako sa tí druhí strápňujú a predávajú svoju intimitu.
Uznávame také hodnoty, aké sme schopní sami
žiť a tolerovať. Nemáme na seba veľmi vysoký
meter. Lacné a bezduché nenúti rozmýšľať, ani
mať vlastný názor.
Niektorí máme sen aj o čase strávenom v rozhovore, alebo iba v tichom prijímaní jeden druhého.
O večeri, ktorá nám chutí
v prítomnosti
ľudí, ktorých
milujeme.
Snívame
o
čase, kedy sa
nehanbíme za
prejav lásky,
pochopenia a
súcitu. Snívame o krajšom
meste, v ktorom bývame,
o ľuďoch, ktorí
ho
spravujú
predovšetkým
pre
naše
dobro a úžitok. Snívame

zamyslenie
o tom, ako si budeme ctiť starostu, poslancov pre
ich nezištnú a obetavú prácu pre dobro všetkých.
Ale to sa nám iba sníva , pretože ľahko veríme
snu o veľkom dome ako má sused, o veľkom aute
ako má sused.............
Za nami je deň spomienok na našich zosnulých,
pred nami Vianoce a cestu lemujú bilbordy plné
úsmevov a sľubov. A my snívame, že raz sa nám
podarí dobre sa rozhodnúť a zvoliť si múdrych a
obetavých ........ iba kde ich hľadať??? Kde ich hľadať, keď každý sníva o veľkom dome ako má sused,
o veľkom a drahom aute ako má sused.....
Našťastie poznáme z našich národných dejín i príbehy o nezabudnuteľných osobnostiach nesúcich
bremeno zodpovednosti za viac než za mamon.
Našťastie máme za sebou kultúrne a morálne
hodnoty európskej histórie. Raz precitneme, prestaneme snívať a začneme žiť v súlade s klasickým
morálnym a etickým dedičstvom, pretože ho preveril historický
čas. A už nás
neoklamú usmievajúce sa
bilbordy, americká
pseudokultúra,
neohúria nás
vysoké múry
okolo veľkých
domov,
ani
reality show.
B u d e m e
zmysluplne
žiť.

Hodnotenie človeka
má vychádzať z toho,
čo dáva, nie z toho,
čo je schopný získať.
A. Einstein

Cnostný človek nežije
cnostne preto, lebo
mu je to na osoh, ale
pretože je to zákonom
a životodárnou
miazgou jeho bytia.
A. Gándhí

Alica
Vojčíková

Budeme mať viac peňazí v mestskej pokladni alebo viac dopravných nehôd?
foto: M. Sárossy
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Ak chceš poznať ľudí,
pozri na ich prácu!
F. Schiller

Čo sa deje v meste Veľký Šariš
Nie iba škola mení svoj image
Každý obyvateľ Veľkého Šariša si určite všimol, že okolie
mestského úradu sa intenzívne mení. Kým v septembrovom
čísle Dialógu mohli naši čitatelia vidieť budovu starej školy
bez strechy, v dnešných dňoch je už viac ako polovica
budovy prikrytá novou strechou. Súčasne sa už objavujú
aj nové plastové okná, ktoré nahrádzajú tie staré, drevené.
Ako nám prezradil primátor mesta Róbert Oros, celkovo
si rekonštrukcia školy vyžiada investíciu 19, 3 mil. korún,
z čoho je 18, 2 mil. od štátu a od EÚ. Zvyšok investovalo
mesto a to v podobe investícii do projektov . To, čo nie je
na prvý pohľad na rekonštruovanej škole vidno a čo už bolo

Čo vyjadrili oslovení v prieskume.
tiež urobené je monolitická platňa na prvom nadzemnom
podlaží. Nad ňou vznikne využiteľné podkrovie zakryté
novou strechou. Primátor počíta s tým, že do konca roka
sa dokončí strecha a vymenia všetky okná na budove. Na
otázku, či dôjde i k zatepleniu budovy, R. Oros povedal:
„Plná tehla, z ktorej je budova postavená má slabé izolačné
vlastnosti t. j. slabý tepelný odpor. Aby sme zabránili veľkým
tepelným stratám, budeme budovu zatepľovať, pričom by
sme mali zachovať atiku, teda vonkajší vzhľad budovy by sa
nemal meniť.“ Celkovo by mala byť škola zrekonštruovaná
do konca mája 2006. Ako vyplynulo z jeho ďalších slov,
v nasledujúcich rokoch bude objekt
určite slúžiť školstvu. Ešte nie je celkom
jednoznačné, aká škola bude v budove
sídliť, ale určite to bude škola. Budúcnosť
nám napovie viac.
Hneď pod oknami školy už dlhšiu dobu
rastú základy budúceho námestia mesta.
To, čo môžete momentálne vidieť ak idete
okolo sú stupne námestia. Ak sa dokončia, budú slúžiť na sedenie. V strede bude
podľa slov primátora tribúnka, fontánka
a plocha na vystúpenia. Tu bude priestor
určený účinkujúcim pri rôznych podujatiach. Za stupňami určenými na sedenie
sa návštevníci budú môcť pokochať kvetmi.
Zatiaľ má námestie surovú – rozostavanú
podobu a všetky práce sa na ňom realizujú
cez voľné kapacity podnikateľskej činnosti
mesta a drobné obecné služby mesta.
Drahý kameň, ktorý bude treba na obloženie námestia chce mesto zafinancovať cez
projekt, podobne ako financuje rekonštrukciu školy.
Prvá etapa opravy kaplnky sv. Alžbetky
by mala byť ukončená do 17. novembra
2005. Rekonštruuje sa na nej strecha,
na ktorú mesto prispelo sumou 100 tis.
korún a opravujú sa aj vnútorné priestory
kaplnky. Rekonštrukciu tohto objektu robí
Rímsko-katolícka cirkev.

foto: M. Sárossy

Športovcov určite v posledných dňoch
potešilo nové ihrisko na minifutbal
s rozmermi 18 krát 33 metrov s umelým
trávnikom a umelým osvetlením v hodnote
1 280 tis. korún. Vklad mesta v tomto
prípade činil 100 tis. korún potrebných na
prípravu podkladu pod ihrisko. Ihrisko bolo
realizované cez projekt UEFA, pričom
vklad mesta predstavoval 20 % a vklad
sponzorov tiež 20%. K ihrisku na minifutbal
pribudlo aj ihrisko na hokej, na vytvorenie
ktorého bolo treba 160 kubíkov betónu.
Takže mesto Veľký Šariš nezadržateľne
mení svoju tvár. Zdá sa, že nechce byť
iba akousi obytnou či oddychovou zónou
pre svojich obyvateľov, ale že im chce
poskytnúť i čosi viac, ako sa na mesto
patrí.

Zuzana Jackovičová

foto: M. Sárossy

Ľuďom nechýba sila,
ale vôľa.

Čo nás trápi v našom meste
Prieskum záujmov a potrieb obyvateľov Veľkého Šariša a
Kanaša odhalil mnohým známe ale aj menej známe skutočnosti.
Na stránkach našich novín sme venovali malú pozornosť
životným situáciám v Kanaši, a preto ich spoznanie bolo
prekvapujúce. Kanaš mnohí z nás považovali za oázu kľudu
v lone krásnej prírody, kam sme sa často vyberali za lesnými
plodmi.
Ale plynúci čas aj tam zmenil spôsob života a pomalšie ako vo
Veľkom Šariši prichádza to, čo je pre väčšinu z nás samozrejmé.
Napríklad kanalizácia. Keď neexistuje, kam potom smerujú
splašky? Chýbajúce dopravné značky, neosvetlená ulica, ulica
Za kostolom, Lipová, Okružná – samá diera, horšie ako kedysi
poľné cesty.
Všetci v ankete oslovení z Kanaša vedeli meno svojho poslanca
pri Mestskom zastupiteľstve vo Veľkom Šariši, ale zároveň hneď
poznamenali, že ich za celý čas zastupovania v poslaneckom
zbore neoslovil, nezorganizoval stretnutie s občanmi.
MHD má zvláštny dopad na žiačika 1.-4. roč. ZŠ, ktorý
navštevuje ZŠ vo Veľkom Šariši. Na rozdiel od podobného
žiačika v Prešove platí za 10 minút jazdy autobusom do školy 8
Sk (t.j. denne o 6 Sk viac), mesačne 320 Sk. Po skončení 4-tej
vyučovacej hodiny nemá možnosť odísť domov autobusovým
spojom, preto si zaplatí ešte 100 Sk za družinu a 500 Sk za
stravu v školskej jedálni (aj keď doma by obed mal). Spolu je
to 920 Sk za jedno dieťa mesačne. Pri dvoch deťoch a viac
treba hlboko načrieť do domáceho rozpočtu. Majú kompetenciu
riešiť takúto situáciu poslanci MsZ, vedenie školy, prípadne
rada školy? Autobusový spoj č. 14, ktorý zachádza do Veľkého
Šariša „vyberá“ od dospelých cestujúcich dvojnásobné cestovné
– 32 Sk, pretože takáto nútená obchádzka presahuje limit 30

minút. Nevhodný nedeľňajší spoj o 12,30 hod. ani nepotrebuje
komentár. Nákup cestovných lístkov v stánkoch alebo v predajni
je takmer nemožný, preto kupujeme drahšie u vodiča autobusu.
Sú za nami sviatky Všetkých svätých a Pamiatka zosnulých.
Kanašskí respondenti tohto prieskumu si želali suché počasie.
Ináč by starý cintorín v Kanaši a jeho cesta mohli pripomenúť
zábery z filmu Tisícročná včela.
Veľkú nespokojnosť vyjadrili účastníci prieskumu so službami
Poštového úradu vo Veľkom Šariši. Otváracie a zatváracie
hodiny, možnosti vyplatenia inkasa zamestnaným mimo svojho
bydliska a tiež preberanie doporučených zásielok alebo zásielok
na doručiteľa, dlhá obedňajšia prestávka, vyplácanie sociálnych
dávok len od 8.00 do 10.00 hod., zlý prístup do priestorov pošty
s kočíkom a bicyklom nesvedčia o tom, že je to poštový úrad v
mieste, ktoré má štatút mesta.
Viola Janošková

PRIESKUM ZÁUJMOV A POTRIEB OBČANOV VEĽKÉHO ŠARIŠA A KANAŠA:
1. Ako dlho žijete
A) vo Veľkom Šariši
B) v Kanaši?
a) od narodenia b) približne 10 rokov
c) viac ako 15 rokov
2. Cítite sa už ako občan svojho bydliska, to znamená, že sa zaujímate o verejný život?
a) áno
b) skôr áno
c) skôr nie
d) nie
3. Zapojili by ste sa do riešenia vecí verejných v mieste bydliska?
a) áno, rád (rada)
b) áno, ak by ma niekto oslovil
c) asi nie

obchodné vybavenie: predajne potravín, mäsa, zeleniny,
kvetov, železiarstvo, farby-laky, papierníctvo, špecializovaná
predajňa a iné ..............................................................
služby: kaderníctvo, holičstvo, krajčírstvo, opravovňa
obuvi, opatrovateľstvo, ošetrovanie stromov a iné ................
....................................
poštový úrad, PNS, bankomat
kultúrne a vzdelávacie zariadenia: galéria a múzeum,
knižnica, škola, MŠ, internet
činnosť samosprávy (MsÚ V.Šariš), Komunitná nadácia
V. Šariš
športové zariadenia: pre tenis, hokej, lyžovanie, kolky,
basketbal, volejbal, kalanetika a iné......................................
........
technické služby: zber druhotných surovín, čistota mesta,
starostlivosť o zeleň v meste, údržba ciest a chodníkov
(hlavne v zime)
doprava :MHD, kamiónová a nákladná doprava

výsledky
prieskumu
1. A) a) 9
b) 12
c) 3
B) a) 2
b) 1
c) 4
2. a) 9
b) 10
c) 2
d) 0
3. a) 11
b) 15
c) 4
d) 1

foto: M. Sárossy

4. Ktorú oblasť každodenného života v našom meste
hodnotíte kladne?
Zakrúžkujte najviac 5 možností:

V. Hugo

d) nie

5. Čo by ste vylepšili v našom meste, čo vám
chýba?
Zakrúžkujte najviac 5 možností:
obchodné vybavenie: predajne potravín, mäsa,
zeleniny, kvetov, železiarstvo, farby-laky, papierníctvo,
špecializovaná predajňa a iné ........................................
služby: kaderníctvo, holičstvo, krajčírstvo, opravovňa
obuvi, opravovňa textilu, opatrovateľstvo, ošetrovanie
stromov a iné ................................................................
poštový úrad, PNS, bankomat
kultúrne a vzdelávacie zariadenia: galéria
a múzeum, knižnica, škola, MŠ, internet
činnosť samosprávy (MsÚ V.Šariš), Komunitná
nadácia V. Šariš
športové zariadenia: pre tenis, hokej, lyžovanie,
kolky, basketbal, volejbal, kalanetika a iné.......................
............................................
technické služby: zber druhotných surovín, čistota
mesta, starostlivosť o zeleň v meste, údržba ciest
a chodníkov (hlavne v zime)
doprava: MHD, kamiónová a nákladná doprava

4. Obchodné vybavenie:
pekáreň: 9
Služby :
opravovňa obuvi: 6
Pošta: bankomat: 1
Kultúra:
galéria a múzeum: 3
Činnosť :
Kom. nadácia V.Šariš: 9
Šport: lyžovanie: 5
Tech. služby:
zber druhot. surovín: 1
Doprava: 3
5. Obchodné vybavenie:
predajňa obuvi a odevov:
2
Služby : oprava textilu: 4
Pošta: bankomat: 6
Kultúra: internet: 1
Činnosť : MsÚ V.Šariš: 5
Šport: kalanetika: 1
Tech. služby: údržba
chodníkov a ciest: 18
Doprava: MHD: 11
6. Meno: 12
Neviem: 20
7. Témy: kultúra: 7
Na prieskume sa zúčastnilo
32 respondentov
z Veľkého Šariša a Kanaša.
Vekové zloženie:
Vek (od-do)
20-29
1
30-39
9
40-49
9
50-59
7
60-69
5
viac ako 70 1

6. Ktorý poslanec mestského zastupiteľstva zastupuje obvod, v ktorom bývate?
meno: ....................................................................................................
neviem

DIALÓG

7. Raz za štvrťrok dostávate noviny Dialóg o Veľkom Šariši a Kanaši. Navrhnite témy pre ďalší ročník,
ktoré by verejnou diskusiou na stránkach týchto novín pomohli odstrániť nedostatky a posunuli
by život v našom meste v pozitívnom zmysle:
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
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Nové ihrisko na minifutbal. foto: M. Sárossy

Hokejové ihrisko. foto: M. Sárossy

Pohlavie:
Vek:

muž

žena
Viola Janošková
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Toto nie je triedený zber
odpadu. Podľa nápisu by do
kontajnera malo byť vhadzované sklo. Zdá sa však,
že slúži na zber PET fliaš.
Vnútri však nájdete množstvo bežného komunálneho
odpadu.
Foto: Martin Sárossy

Nespaľujme odpady
v domácnosti!

Ako symbol znečisťovania ovzdušia poznáme
vysoký dymiaci komín veľkej fabriky. V skutočnosti
však oveľa nebezpečnejší
môže byť pre naše zdravie
dym zo susedovho domu
či záhrady. Vysoké ceny
plynu nútia mnohé domácnosti prejsť na vykurovanie
tuhým palivom. Pritom do
pece ľudia hádžu aj plasty
z domového odpadu. Pri
nedokonalom
spaľovaní
plastov sa uvoľňujú veľmi
zákerné splodiny zapríčiňujúce rakovinu. Vdýchnutím
sa dostávajú cez pľúca do
krvi a vnútorných orgánov.
Denne sa stávajú prípady,
kedy doslova zo dňa na
deň zachváti táto zhubná
choroba dovtedy zdravého
aj mladého človeka. Nikto
nevie, ktorým vdýchnutím
do nás vnikne tá osudná
molekula jedu, ktorá naštartuje rakovinotvorný proces
v našom tele. Preto ak budete pomýšľať na zbavenie
sa odpadu v domácnosti
spálením na záhrade alebo
v peci, spomeňte si na ľudí,
ktorí trpia alebo zomreli na
rakovinu. Čoraz častejšie
sú to aj deti a mladí ľudia.
Vedzte, že aj dym z pálenia vášho odpadu môže
byť príčinou rovnakého
nešťastia.
Martin Sárossy
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Odpady
Ako je to s triedeným zberom odpadu?

Od roku 2010 bude musieť mať Veľký Šariš, podobne ako
všetky obce a mestá na Slovensku, zavedený triedený zber odpadu. Viem, že prvý pokus o dosiahnutie tohto náročného cieľa
vo Veľkom Šariši už bol. Zaujímalo ma, ako to fungovalo a aká
je situácia dnes. Spýtal som sa ľudí, ktorí sa do triedeného zberu zapojili – pána primátora, pracovníkov na mestskom úrade,
v komunitnej nadácii, firiem v oblasti odpadového hospodárstva
aj obyvateľov nášho mesta. Mnohých ľudí milo prekvapilo, že
do domácností dostali zdarma plastové vrecia, farebne odlíšené
podľa druhu odpadu. No neskôr prišlo sklamanie z nefunkčného
systému odberu naplnených vriec. Pohľad z mestského úradu
zase kriticky hodnotí to, že ľudia nesprávne triedili odpad, nereagovali na výzvy v mestskom rozhlase o termínoch zvozu a že
sa vrecia rýchlo zničili. Dnes situácia vyzerá tak, že ľudia sú už
viac presvedčení o tom „že to nikdy nebude fungovať“ a skepsa
na mestskom úrade vládne v duchu „na Slovensku je to tak,
chyba je v mentalite ľudí“. Ale niečo predsa zostalo z prvého
pokusu. PET fľaše vynáša zopár ľudí do troch kontajnerov - pri
Základnej škole, pri starej škole a v areáli bývalých technických
služieb pri Toryse. Okrem PET fliaš v nich však nájdete pestrú
zmes iného odpadu. To je hlavná príčina, pre ktorú viazne aj
vývoz týchto kontajnerov. Prirodzene, žiadna firma, ktorá sa
dohodne s našim mestom na vývoze kontajnerov naplnených
postláčanými PET fľašami, nebude namiesto nich odvážať komunálny a často aj nebezbečný odpad (napr. motorové oleje,
zvyšky farieb, batérie a podobne), ktoré ľudia do verejných kontajnerov nahádzali. Vo Veľkom Šariši teda máme pred sebou
ešte veľa práce, aby sme si mohli povedať, že triedený zber tu
funguje.

Čo sa už urobilo pre zavedenie triedeného zberu
vo Veľkom Šariši

Komunitná nadácia – vydanie informačného letáku a distribúcia do domácností včítane PVC vriec na triedený odpad.
Zakúpenie 6 kusov kontajnerov na triedený odpad.
Škola – zapojenie sa do súťaže v zbere triedeného odpadu.
Mesto – Vytvorenie uzatvoreného areálu na zber triedeného
odpadu, informovanie v mestskom rozhlase, zber vytriedených

a postláčaných PET fliaš spred každej domácnosti, dva roky
zber papiera aj skla.
Firma FECUPRAL - poskytnutie vriec a pomoc pri odvoze
vytriedeného odpadu.

Príklad z Palárikova

Obec Palárikovo (okr. Nové Zámky) má 4 380 obyvateľov,
1 618 bytových jednotiek, z toho je 1 165 rodinných domov
so záhradkami a 34 bytových domov. Donedávna všetok
odpad vyvážali na skládku, na čo museli doplácať občania
poplatkami za odvoz. Pre podporu triedeného zberu sa obec
rozhodla v roku 2000. Najprv začali s veľmi cieľavedomou
informačnou kampaňou v obecných novinách, reláciami
v miestnom rozhlase, letákmi, prednáškami a besedami na
škole. Pri obecnom úrade vznikla skupina dobrovoľníkov.
Pomáhali pri informovaní občanov a poskytovali pomoc
domácnostiam, ktoré sa rozhodli zapojiť do triedeného zberu.
Veľké úsilie zamerali na biologický odpad, ktorý tvoril až 30%
všetkého
odpadu
draho
vyvážaného
na
skládku,
pričom sa dá lacno zneškodniť kompostovaním. Na
podporu kompostovania obec zakúpila štiepkovač a pre
občanov v čase orezávok zabezpečuje drvenie konárov. Pre
domácnosti sa zaviedol vrecový systém zberu (3 vrecia do
každej domácnosti na papier, sklo a plasty). Naplnené vrecia
obec odvážala bezplatne spred každej domácnosti. Takto bola
zabezpečená kontrola, kto triedi správne a kto nie. V čase
zberu ľudia mohli vyložiť k vreciam aj ostatný vytriedený odpad
(plechovky, textil a iné) a takisto veľkoobjemový odpad, akým je
napr. nepotrebný koberec alebo nábytok. Na zvýšenie komfortu
pre obyvateľov bol v obci zriadený zberný dvor, aby ľudia mohli
priniesť odpad sami a nemuseli čakať na odvoz. Posledným
krokom bolo zavedenie zberu zvyšného nevytriedeného
odpadu. To znamená, že domácnosti platia podľa toho, koľko
odpadu produkujú. Cena za jeden vývoz 110 litrovej nádoby je
30 Sk. A aké výsledky Palárikovčania dosiahli? Do triedeného
zberu odpadov sa pravidelne zapája neuveriteľných 98%
obyvateľov a množstvo odpadu vyvážaného na skládku sa
podarilo znížiť až o 65 %. Je potrebné ešte zdôrazniť, že
triedený zber začala robiť obec úplne sama, z vlastných
prostriedkov a s vlastnými ľuďmi. Tento príklad úspešne rúca
mýtus „na Slovensku sa to nedá“.
Martin Sárossy

Som nezamestnaná a hľadám prácu. Keďže som aj čiastočná
invalidná dôchodkyňa, hľadám rôzne možnosti , ako sa zapojiť
do pracovného procesu. Počítačový kurz zatiaľ spĺňa moje predstavy, až na možnosť pracovať samostatne pri počítači. Očakávam, že prácu s počítačom využijem v budúcom zamestnaní.
Som spokojná s prácou lektorky, je výborná a výuka je perfektná.
Viera
Hľadám si zamestnanie a myslím si, že znalosti práce s počítačmi mi pomôžu pri uchádzaní sa o prácu. Moje predstavy

Obyvatelia a návštevníci mesta Veľký Šariš si určite
už všimli, že nábrežie na pravom brehu rieky Torysy sa
v ostatných dňoch postupne mení. Aké sú ciele týchto úprav
a čo má byť výsledkom prác na nábreží, na to sme sa opýtali
koordinátora projektu – pána Mariána Urbana:
Ako vznikla
Torysy?

myšlienka úpravy tejto časti nábrežia

Projekt úpravy nábrežia je dôsledkom skorších projektov
„Cesty umenia“ ako súčasti plánovanej cyklomagistrály
v Prešovskom kraji a „Štúdie estetizácie mesta Veľký Šariš“.
Upravované nábrežie je pripravované najmä pre obyvateľov
Veľkého Šariša. V tomto meste vznikla potreba vytvorenia
lokalít kvalitného životného prostredia s upravenou verejnou
parkovou zeleňou. Upravovaná lokalita nadväzuje na
nábrežný trávnatý pás, kde sú situované sochy – výsledky I.
medzinárodného sochárskeho sympózia. Súčasťou projektu
úpravy nábrežia je aj udržiavanie pestovaného trávnika pri
týchto sochách, čo umožní týmto umeleckým dielam vyniknúť
v danom prostredí.
Skultivované nábrežie bude poskytovať možnosti oddychu
pre obyvateľov Veľkého Šariša i Prešova, bude môcť byť
cieľovým bodom pre cyklistov, mamičky s malými deťmi,
umožní relaxačné vychádzky a príjemné posedenie pre
všetkých obyvateľov.
Z akých prostriedkov je projekt financovaný?
Projekt úpravy nábrežia nadväzuje na predchádzajúci
projekt „Návrat osôb dlhodobo nezamestnaných na trh
práce“ a financovaný je opäť z prostriedkov Fondu sociálneho
rozvoja (FSR). V rámci predchádzajúceho úspešného
projektu Komunitná nadácia v spolupráci s Akadémiou
vzdelávania vyškolila 7 nezamestnaných v kurze Záhradnícka
údržba verejnej a vyhradenej zelene. Vyškolení absolventi
p. Andelovič, p. Bicák a p. Čajka si v praxi overili získané
vedomosti a zručnosti z absolvovaného kurzu.

Kto je do projektu zapojený
sadovnícke práce?

a kto zabezpečuje

Ako realizátor sadovníckych
prác je do projektu zapojená
firma Koala s.r.o. Prešov. Na
nábreží sú osadené drevené
lavičky, ktorých autorom
je rezbár Marek Mikluš z
Klenova. Jeho prácu sme
mali možnosť spoznať pri
tvorbe drevených prvkov
detského ihriska, ktoré sú
dnes v areáli Materskej školy
vo Veľkom Šariši. Na výrobu
lavičiek je použité drevo
stromov, ktoré niekedy rástli
pred budovou starej školy.
Skrze nové lavičky toto drevo
opäť ožije a bude slúžiť
obyvateľom mesta. Projekt
zabezpečuje
Komunitná
nadácia Veľký Šariš. Mesto
Veľký Šariš je partnerom
projektu. Materiálnu pomoc
pri
osadzovaní
lavičiek
poskytla firma: GOHR s.r.o.,
JMJ s.r.o. a podnikateľ
Ľubomír Blaško.
Kedy by mal byť projekt
ukončený?
Termín ukončenia projektu
je 30. XI. 2005.
Za rozhovor
Mariánovi Urbanovi ďakuje
Monika Balarová
foto: Marián Urban

Začal sa druhý turnus opatrovateľského kurzu

Prvé kroky k podnikaniu
Po úspešnom ukončení prvého turnusu Podnikateľského kurzu
sa v priestoroch Komunitnej nadácie vo Veľkom Šariši opäť stretávajú ženy. Začal sa totiž druhý turnus kurzu. Od 27. septembra
2005 sa ženy tri až štyrikrát týždenne stretávajú v počítačovej
miestnosti pri prvej časti kurzu – Základy výpočtovej techniky.
Na tento blok koncom novembra plynule nadviaže druhá časť
kurzu – Základy podnikania a vo februári až marci by mal byť
celý kurz zavŕšený treťou časťou - Základy anglického jazyka.
Ženy, ktoré absolvujú celý kurz, budú teoreticky pripravené na
možné úskalia, ktoré ich čakajú pri rozbiehaní vlastného podnikania alebo pri hľadaní a nástupe do zamestnania. S riešením
konkrétnych problémov, ktoré ich môžu v začiatkoch podnikania
stretnúť, im budú môcť ešte niekoľko mesiacov po ukončení
kurzu radiť lektori Podnikateľského kurzu. Na dojmy a postrehy
o prebiehajúcom kurze po prvých troch týždňoch sme sa opýtali
školiacich sa žien:

Čo sa deje na nábreží Torysy

o kurze sa spĺňajú, naučila som sa od základov používať počítač. Vedomosti získané v kurze chcem využiť v budúcom povolaní.
Mária
Nakoľko som sa nie z vlastnej vôle stala nezamestnanou,
rozhodla som sa rozšíriť si vedomosti. Pri hľadaní zamestnania
chcem využiť tu získané vedomosti, veď bez znalosti práce
s počítačom sme ako bez znalosti cudzieho jazyka. Máme veľmi
dobrú lektorku, spôsob jej výučby mi vyhovuje, dodáva nám istotu.
Iveta
Som nezamestnaná a od kurzu očakávam získanie lepších
vedomostí. S prácou lektorky som úplne spokojná, je veľmi trpezlivá. Škoda, že každý nemôže mať vlastný počítač, nie každý
má svoj počítač doma, aby si doma mohol precvičovať, čo sa tu
naučil. V kurze je dobrá atmosféra, som spokojná.
Žaneta
Do kurzu som sa prihlásila preto, lebo som nezamestnaná
a hľadám si zamestnanie. Keďže je v súčasnosti znalosť práce
s počítačom nevyhnutná, chcem si rozšíriť základné vedomosti.
Zatiaľ kurz spĺňa moje predstavy. Spôsob výučby nie je rýchly,
je primeraný. Lektorka je trpezlivá, ochotne poradí a pomôže.
Celková atmosféra v kurze je výborná a kolektív taktiež.
Zuzana
Som nezamestnaná a hľadám si prácu. Ovládať počítač je
dnes nevyhnutné. Vedomosti získané v kurze využijem všade.
Jana
Monika Balarová, koordinátorka kurzu

Po skončení prvého turnusu opatrovateľského kurzu
sa v Komunitnej nadácii Veľký Šariš začalo 3. októbra
rekvalifikovať ďalších 9 nádejných adeptov na opatrovanie
starších a handicapovaných ľudí a detí. Tento kurz potrvá
do februára budúceho roka a svojim absolventom umožní
získať osvedčenie v príslušnom odbore. Čo všetko
očakávajú účastníčky kurzu od školení? To sa dozviete z ich
nasledujúcich výpovedí:
Harničárová Oľga:
Komunitná nadácia Veľký Šariš veľmi rýchlo pochopila
potrebu pomôcť nezamestnaným ľuďom nášho mestečka
a správnym vytypovaním ponúk na základe zistených
požiadaviek rozbehla aktivity v podobe vzdelávacích,
resp. rekvalifikačných kurzov financovaných z prostriedkov
Európskej únie. V súčasnej dobe sa stáva hitom opatrovanie
starých a nevládnych, resp. inak handicapovaných ľudí
a to hlavne u žien, ktoré schopnosť starať sa o iného majú
v podstate danú od prírody. Veľmi sú vyhľadávané slovenské
ženy pre svoju ochotu, ale i nenáročnosť a to najmä pre prácu
pre zahraničného klienta, pričom ani zvládnutie cudzieho
jazyka nie je pre nich žiadnou bariérou. Snáď to bol hlavný
dôvod, prečo som sa aj ja prihlásila do tohto projektu, pričom
dúfam, že po úspešnom ukončení opatrovateľského kurzu
sa mi otvoria nové možnosti zapojenia sa do aktívneho
pracovného procesu..

Karin Peregrínová:
Nakoľko je v dnešnej dobe ťažko uplatniť sa na trhu práce,
hlavne vo vyššom veku, toto vidím ako jednu z možností,
ktorá mi to umožní. Je to aj rozšírenie si rozhľadu v zdravotnej
problematike, môže sa mi to zísť aj v súkromnom živote.
Lukáčová Alena:
Do opatrovateľského kurzu som sa prihlásila preto, aby som
sa dozvedela niečo nové a čo najviac o opatrovaní. Pevne
verím, že kurz mi pomôže zamestnať sa ale aj pomôcť ľuďom
vo svojom okolí, aj v osobnom živote.
Gaľová Valentína:
Kurz vidím ako možnosť uplatniť sa na trhu práce a využiť
ich aj v súkromnom živote.
Viktória Bykárová:
V kurze vidím možnosť uplatniť sa na trhu práce po
materskej dovolenke.
Mruzová Drahomíra:
Hoci mám vzdelanie v odbore obchodu a ekonomiky,
celý život som pomáhala starším ľuďom, ale aj vekovo
mladším, ak bolo treba. Mám rada deti aj starých ľudí, som
komunikatívna, viem sa vžiť do rôznych situácii, ktoré ľudia
prežívajú. Aby som bola prospešná aj po odbornej stránke,
t.j. stránke opatrovania, rozhodla som sa absolvovať tento
kurz, v ktorom sa naučím správne poskytnúť pomoc chorým
ľuďom.
Zuzana Jackovičová

Upozorňujeme záujemcov o opatrovateľstvo
detí, starých a postihnutých osôb, že môžu v prípade

záujmu o tieto služby, (prípadne aj ďalšie služby, ktoré im
môžu byť poskytované v ich domácnostiach: rehabilitačná
masáž, kadernícke služby) získať podrobnejšie informácie a
kontakt v kancelárii Komunitnej nadácie Veľký Šariš, Nám. sv.
Jakuba č.26, Veľký Šariš, č. tel.: 051/7762013
Štefánia Lenzová

Len ak bude mať
človek blízko k iným
ľuďom, priblíži sa sám
k sebe.
J. R. Becher
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Občianska voľba Pivovaru Šariš – II. ročník
Rada reprezentantov Občianskej voľby Pivovaru Šariš
na svojom zasadnutí dňa 18. októbra 2005 rozhodla, ktoré
projekty sa budú uchádzať o podporné hlasy a priazeň
verejnosti. Projekty, ktoré získajú v jednotlivých kategóriách
najviac hlasov, budú podporené finančným grantom z Fondu
Občianskej voľby Pivovaru Šariš.

Rada
reprezentantov
rozhodla
12 projektov
postúpilo
do verejnej
prezentácie

Na Slovensku ojedinelý a originálny Program Občianska
voľba Pivovaru Šariš je zameraný na podporu rozvoja
regiónu Šariš.
Možnosť prihlásiť do programu svoj projekt mohli
v tomto roku mimovládne organizácie (neziskové
organizácie, neinvestičné fondy, nadácie,
občianske združenia) z Prešova a Veľkého
Šariša. Svojím projektom mohli prispieť
k zveľadeniu
zdravotnej starostlivosti
a sociálnych služieb, k skvalitneniu
športovej
činnosti,
kultúrneho
a
spoločenského
života,
vzdelávania
a ekologického zveľadenia regiónu,
kde pôsobia. Do uzávierky, ktorá bola
20. septembra sa celkovo prihlásilo 55
projektov. Pre nesplnenie stanovených
podmienok bolo vyradených 5 projektov.
Postupujúcich 48 projektov si žiadalo z Fondu
Občianskej voľby 3 444 474 Sk.
V jednotlivých kategóriách boli veľké rozdiely
v počet uchádzajúcich sa projektov o podporu. Najviac
projektov prišlo v kategórii kultúrny a spoločenský život,
menej v oblasti vzdelávania a ekológie. Preto posudzované
projekty z dôvodu objektívnosti prideľovania bodov členmi
Rady reprezentantov boli zaradené do piatich skupín:

2 projekty
z Veľkého Šariša

Zoznam
postupujúcich
projektov

Č

Žiadateľ

zdravotná starostlivosť a sociálne služby
šport
športové a detské ihriská, vzdelávanie, ekológia
kultúrny a spoločenský život (pravidelná činnosť)
kultúrny a spoločenský život (jednorázová aktivita)
Vo fonde Občianskej voľby je však na tento rok pripravená
na rozdelenie suma 500 tisíc korún.
Preto Rada reprezentantov v zložení: Ján Čerkala, Ing.
Milan Benč, Mgr Veronika Fitzeková, MVDr. Peter
Holakovský, prof. PaedDr. Ján Junger, CSc., Ing.
Ján Majda, Ing. Miloslav Mihok, Mgr. Marianna
Meššová, Ing. Róbert Oros, MUDr. Paula
Neupauerová sa oboznámila s jednotlivými
projektami a vybrala 12 postupujúcich
projektov, ktoré získali od členov Rady
reprezentantov najviac bodov.
Cestou našich miestnych novín, ktoré sa
dostávajú do každej domácnosti vo Veľkom
Šariši a Kanaši, Vám chceme priblížiť
jednotlivé projekty, ktoré postúpili do finále
a podrobnejšie z nich predstaviť dva projekty
z Veľkého Šariš.
Teraz je totiž tá správna chvíľa, kedy môžete
svojim hlasom rozhodnúť, či ich realizácia sa uskutoční
a teda získajú finančnú podporu.
Štefánia Lenzová

Názov projektu

Meno osoby zodpovednej za
realizáciu projektu

Celkové
náklady

Požadovaná
čiastka

Zdravotná starostlivosť a sociálne
služby
396 000,0 Sk

50 000,0 Sk

1

(OZ) RISEN

Pomocná ruka

František Kováčik

2

(OZ) Prameň zdravia

Kvalitnejší život

Mária Timurová

82 000,0 Sk

44 000,0 Sk

3

Komunitná nadácia Veľký
Šariš

Informačný systém vo Velkom
Šariši a Kanaši – zvyšovanie
kvality života jeho obyvateľov a
návštevníkov

Ing. Martin Sárossy

226 000,0 Sk

116 000,0 Sk

4

(OZ) Športový klub
nepočujúcich detí

XIV. Ročník medzinárodného
halového futbalového turnaja pre
nepočujúcich žiakov do 16 rokov.

Mgr. Vladimír Kohut

410 000,0 Sk

42 000,0 Sk

5

(Samostanná, nezávislá,
nepolitická organizácia,
vyvýjajúca svoju činnosť
na demokratických
princípoch)TJ Štart VD
Prešov, Športový klub
stolného tenisu

Podpora a rozvoj stolného tenisu
mládeže v našom regióne

MUDr. Michal Dandar

258 000,0 Sk

55 000,0 Sk

Šport

Športové a detské ihriská,
vzdelávanie, ekológia
6

(OZ) Športový klub ESOFIA
Prešov

Rozšírenie športového areálu
– sfunkčnenie novej športovej
plochy

PaedDr. Mgr. Jozef
Iván

591 316,8 Sk

88 056,0 Sk

7

(NZ) Spoločnosť pre
ochranu vtáctva na
Slovensku

Vtáčie búdky

Ing. Martin Sárossy

55 900,0 Sk

55 900,0 Sk

8

(OZ) ERKO – Hnutie
kresťanských spoločenstiev
detí. Oblastné centrum
Prešov.

„Záhrada radosti“

Dagmar Sabolová

150 242,00 Sk

65 960,0 Sk

Kultúrny a spoločenský život
(pravidelná činnosť)
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9

(OZ) BARLIČKA

Vláčik radosti

Ing. Július Gurka

244 200,00 Sk

50 000,0 Sk

10

(OZ) Centrum pre deti a
mládež

Ako nepremárniť život

Božena Balážová

344 670,00 Sk

53 750,0 Sk

417 200,00 Sk

70 000,0 Sk

60 000,00 Sk

15 000,0 Sk

3 235 528,8 Sk

705 666,0 Sk

Kultúrny a spoločenský život
(jednorázová aktivita)
11

(OZ) MV Dance Studio

Tanec, šport a láska

Miroslav Vybíral

12

(OZ) Prešovské oblastné
športové združenie

Vyhodnotenie ankety
„najúspešnejší športovec okresu
Prešov za rok 2005“

Marián Frohmann
Spolu:

Projekt č.3:
Chcú zlepšiť informačný systém
vo Veľkom Šariši

Táto lokalita nie je každému známa a niektorí si skracujú
cestu cez Malý Šariš a prechádzajú cez naše mesto. Často
blúdia po uličkách a hľadajú firmy. Chceme im uľahčiť
orientáciu, najmä však chceme zabrániť znečisťovaniu
ovzdušia exhalátmi,“ doplnila Š. Lenzová.

Zlepšiť už vytvorený informačný systém a zrenovovať
smerové tabule pre obyvateľov a návštevníkov Veľkého
Šariša a Kanaša chce Komunitná nadácia (KN) Veľký Šariš.
„Rozšíriť smerové tabule chceme aj o pozoruhodnosti
z kultúrno-spoločenského života či o prírodovedné
hodnoty. Návštevník by si mal nájsť napríklad údaje
o tom, kde nájsť kultúrne pamiatky. Chceli by sme aj
zrekonštruovať už jestvujúce informačné tabule, napríklad
o prírodnej rezervácii Šarišský hradný vrch. Plánujeme
vytvoriť aj internetovú stránku, ktorá v súčasnosti
návštevníkom spomínaných miest nie je k dispozícii“
informoval koordinátor projektu Martin Sárossy.

Projekt má za cieľ vytvoriť kvalitný informačný systém
v celom regióne Veľkého Šariša a Kanaša a tak prispieť
k zvýšeniu kvality života a služieb najmä jeho obyvateľov, ale
aj návštevníkov. Komunitná nadácia ho chce realizovať v úzkej
spolupráci so samosprávou. Tá prispeje vlastnými prostriedkami
z rozpočtu mesta a poskytne štyroch pracovníkov, ktorí
budú nápomocní pri jednotlivých činnostiach. „Pomôžu pri
náterových prácach či osadzovaní jednotlivých prvkov
informačného systému. Plánovaná je aj úzka spolupráca
s podnikateľmi, ktorí majú svoje prevádzky v našom
meste,“ povedal koordinátor projektu M. Sárossy.

Podľa autorky projektu Štefánie Lenzovej z KN informačný
systém v meste už dlhšie obdobie chýba. Jediná mapa v centre
mesta je veľmi poškodená. Myslí si, že ich projekt má okrem
iného aj sociálny charakter. „Mnohí návštevníci V. Šariša
a Kanaša sa nevedia orientovať. Najhoršie však je, keď
sa nevie orientovať rýchla zdravotnícka pomoc či hasiči.
Preto je cieľom projektu najmä to, aby sa ľudia vedeli
rýchlo a v ktorúkoľvek dennú či nočnú hodinu orientovať,“
uviedla autorka. Informačné tabule plánujú umiestniť pri vstupe
do Veľkého Šariša z Malého Šariša, z Prešova a Medzian
a pri vstupe do prímestskej oblasti Kanaš. Chcú osadiť aj
informačné skrinky s mapou a označením ulíc, význačných
objektov, pamiatok a firiem. Na zadnej strane tabule by mali
byť informácie o firmách, ktoré pôsobia na území mesta. Ich
zámerom je aj osadenie štyroch kusov erbu mesta pri vstupoch
do V. Šariša a obnovenie poškodených tabuliek označenia ulíc.
Tie sú osadené na kovovej tyči na začiatku každej z ulíc. „Celý
projekt má aj ekologický charakter. Chodí nám tu veľa
kamiónov do firiem v priemyselnej zóne a do pivovaru.

Ingrid TIMKOVÁ, Prešovský Korzár

Foto: Marián Urban

Projekt č.7:
Vtáčie búdky
Veľký Šariš - O finančné prostriedky z Občianskej voľby
Pivovaru Šariš sa uchádza aj Spoločnosť pre ochranu vtáctva
na Slovensku (SOVS). Cieľom ich projektu je zlepšiť ochranu
vtáctva na území miest Veľký Šariš a Prešov, posilniť vzťah
verejnosti k ochrane vtáctva a pomôcť hniezdiť ohrozeným
druhom vtáctva vyvesovaním vtáčích búdok. „V súčasnosti
pociťujeme negatívny postoj verejnosti k voľne žijúcemu
vtáctvu kvôli vtáčej chrípke. Do úzadia ustupuje ich
ochrana. Bez ohľadu na to, čo sa deje vtáctvo potrebuje
pomoc človeka,“ povedal koordinátor projektu Martin Sárossy.
Získané finančné prostriedky chcú využiť na pomoc vtákom,
ktoré hniezdia v starých bútľavých stromoch, v takzvaných
dutinových hniezdičoch. Celý projekt je zameraný na
informovanosť verejnosti, ako pomôcť takýmto vtákom.
„Najjednoduchšia pomoc je výroba vtáčích búdok. Chceme
verejnosti predstaviť tie druhy vtáctva, ktoré žijú v dutinách
a oboznámiť ich s tým, prečo a z akých príčin ubúdajú,“
dodal M. Sárossy. Projekt začne informačnou kampaňou.
Plánujú vydať informačný materiál - leták, ktorý budú rozdávať
na školách vo Veľkom Šariši a v Prešove. Budú v ňom základné
údaje o rozmeroch vtáčích búdok, aký typ búdky je vhodný pre
jednotlivé druhy vtáctva a ako a kde ju správne vyvesiť. V letáku
nebudú chýbať informácie o tom, ako postaviť vtáčiu búdku
a kŕmidlo, čím je vhodné vtáctvo v zime prikrmovať a ktoré vtáky
možno na kŕmidle pozorovať. Ľudia sa dozvedia aj to, ako sa
treba o búdky starať. V súťaži o najkrajšiu vtáčiu búdku víťazná
rodina získa cennú knihu o vtáctve. Na území Veľkého Šariša
a Prešova budú vyvesené vtáčie búdky pre dravce – sokoly,
ktoré môžu pomôcť pri regulácii populácie mestských holubov.

Hlasovací kupón na strane č. 8 môžete využiť na
vyjadrenie svojej podpory. Ďalšie hlasovacie lístky získate
v prílohách Prešovského Korzára, ktorý bude vydaný dňa:
23. a 25.novembra 2005.
Obyvatelia potom v hlasovaní, ktoré bude prebiehať do 30.
novembra 2005, rozhodnú o podpore jednotlivých projektov.
Akceptované budú iba originály hlasovacích kupónov

„Výsledky projektu a fotografie vtáčích búdok sa verejnosť
dozvie na novej internetovej stránke o vtáčích búdkach
a tiež na záverečnej výstave pre verejnosť na námestí
v Prešove,“ uviedol koordinátor projektu.

Foto: Miroslav Demko

SOVS je ochranárska organizácia, ktorá realizuje praktickú
činnosť na zlepšenie podmienok pre hniezdenie, zber potravy a
odpočinok vtákov. Podieľa sa na posilňovaní environmentálneho
povedomia ľudí s dôrazom na prácu s deťmi a mládežou,
vydáva časopis Vtáčie správy a populárno-náučné materiály
o ochrane vtáctva. Združuje viac ako tisíc členov.

Ingrid TIMKOVÁ, Prešovský Korzár
uverejnené v médiách.
Slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdanie šekov bude
realizované v priebehu decembra 2005.
Do sčítania hlasov sa zaradia len originály hlasovacích
kupónov z Dialógu o Veľkom Šariši a Kanaši
a z Prešovského Korzára. Kópie hlasovacích kupónov
nebudú uznané! Tešíme sa na vzájomnú spoluprácu!
Štefánia Lenzová
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infoservis

Rekreačný šport vo Veľkom Šariši
K zdravému štýlu života patrí dostatok pohybu, aktívne
športovanie. Prečítajte si informáciu o možnostiach
rekreačného športu, ktorú nám poskytol predseda TJ Slavoj
Veľký Šariš p. J. Gaľan.
TJ Slavoj bola u nás založená v r. 1919 a postupne
od futbalu prešla k ďalším druhom športu. Dnes určite
je dominantnou hra v kolky. Budova dnešnej kolkárne
bola sprístupnená v septembri 1981 a už v roku 1987 sa
tu organizoval Pohár európskych majstrov. Poslednou
rekonštrukciou prešla minulého roku. Jej najmodernejšie
vybavenie môžu celoročne využívať jednotlivci a skupinky
obyvateľov, používanie 1 dráhy / 1 hod. stojí 200 Sk. Celoročne
sa poskytuje posilňovňa, 1 hod. / 30 Sk. Objednávky prijíma
správca kolkárne na tel. č. 051/7762234.
Sezónne sú k dispozícii 3 tenisové kurty, ihrisko s umelým
povrchom na minifutbal, hokejové ihrisko a lyžiarsky svah
s dvoma vlekmi. V septembri tohto roku bola zabetónovaná

plocha na hokejovom ihrisku, čo uľahčí tvorbu prírodného
ľadu. V budúcnosti by sa mali podmienky ešte vylepšiť
tak, aby bola umelá ľadová plocha. Lyžiarsky oddiel
zabezpečuje rekreačné lyžovanie hlavne pre mládež za
účelom získania lyžiarskych schopností, ale tiež umožňuje
školám absolvovať lyžiarsky výcvik. V najbližšom čase sa
uskutoční stretnutie riaditeľov škôl z miest Grybów z Poľska
a Nyírtelek z Maďarska. Témou stretnutia bude výmena
žiakov – lyžiarsky zájazd u nás a pobyt v lete v spomínaných
krajinách. Rekonštrukciou elektrických rozvodov a doplnením
osvetľovacích telies chce lyžiarsky oddiel zabezpečiť kvalitné
večerné lyžovanie záujemcom a obyvateľom nášho mesta.
Medzi ďalšie obľúbené športy patria nohejbal, hádzaná,
basketbal a volejbal. Tie si budú môcť zahrať obyvatelia
nášho mesta potom, keď v roku 2006 vybudujeme
univerzálne ihrisko / vedľa ihriska s umelou plochou /. To bola
priaznivá prognóza predsedu TJ Slavoj Veľký Šariš.
Viola Janošková

O Z N A M : Konkurz do projektovej rady programu Mladí filantropi
Komunitná nadácia Veľký Šariš ponúka miesto
práce v projektovej rade, ktorá bude mať za úlohu
rozdeliť finančné prostriedky na podporu aktivít
mladých ľudí vo Veľkom Šariši a Kanaši na leto
2006.
Podmienky pre uchádzačov:
- Vek od 16 do 25 rokov
- Záujem pracovať pre druhých
- Čas stretávať sa a pracovať v tíme
- Dobré nápady na akcie pre mladých

Každý, koho táto ponuka oslovila sa
môže kedykoľvek do 15.12.2005 prihlásiť
v Komunitnej nadácii Veľký Šariš alebo
na čísle 0911-663377 (stačí SMS správou
v tvare „konkurzMF“). Práca v rade je
dobrovoľná, bez nároku na odmenu. Dnes
majú mladí veľa príležitostí, skúste využiť
aj túto!
Martin Sárossy

HLASOVACÍ KUPÓN
Dávam
Dávam
svoj
hlas svoj hlas týmto projektom v jednotlivých oblastiach:
týmto proZdravotná a sociálna
starostlivosť
vyberte jeden z projektov číslo
1-3
doplňte
č.projektu

Šport
vyberte projekt číslo
4 alebo 5
doplňte
č.projektu

Športové a detské ihriská,
vzdelávanie, ekológia
vyberte jeden z projektov číslo
6-8
doplňte
č.projektu

Kultúra - pravidelná činnosť
vyberte projekt číslo
9 alebo 10
doplňte
č.projektu

Kultúra - jednorazové aktivity
vyberte projekt číslo
11 alebo 12
doplňte
č.projektu

Informácie
Informácie o
o hlasujúcom:
Meno
Meno a
a priezpriezvisko:

Hlasovací kupón
Hlasovací kupón zašlite na adresu:
Pivovar Šariš,
Pivovar Šariš, akciová spoločnosť
Pivovarská
9 9
Pivovarská
082 21 Veľký Šariš
082Heslo:
21 Veľký
Občianska voľba

Ulica:
Ulica:
Mesto:
Mesto:
PŠC:
PŠC:
Telef.
Telef. kontakt:
kontakt:
Podpis:
Podpis:
Hlasovanie prebieha od 23.11.do 30.11. 2005.
Hlasovanie
Kupón zašlite najneskôr 30.11.2005 (rozhoduje dátum poštovej pečiatky)
prebieha od

Heslo:
Kupóny je tiež možné vhodiť do hlasovacích urien na
recepcii v Pivovare Šariš a.s. a v Komunitnej nadácii vo
Veľkom Šariši a v Kanaši na budove starej školy.
Kupóny je tiež možné vhodiť dv Pivovare Šariš a.s. a v Komunitnej nadácii vo Veľkom Šariši a v Kanaši na budove starej školy.

Traja vylosovaní účastníci dostanú darčekový balíček od Pivovaru Šariš, a.s.
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