DEVIATACI SA LÚâILI
Do Ïivota patria aj chvíle lúãenia. Jednu takú – aj so slzami v oãiach – zaÏili na
sklonku ‰kolského roku v Základnej ‰kole vo Veºkom ·ari‰i. S povinnou ‰kolskou
dochádzkou sa lúãili deviataci z dvoch tried. Viac na s. 5.

V PIVOVARE FUNGUJE NOVÁ INVESTÍCIA
V pivovare ·ari‰ zaãala fungovaÈ nová linka na plnenie tekutého moku do plechoviek. Roz‰iruje v˘robn˘ sortiment, vychádza v ústrety chúÈkam zákazníkov
a zhodnocuje celú fabriku. Viac na s. 6.

PARKÚROV¯ SVIATOK POD ·ARI·SK¯M HRADOM
Parkúr neìaleko od veºko‰ari‰ského Ïrebãinca sa v nedeºu 15. júna vyparádil.
Patril kaÏdoroãnému sviatku t˘ch, ktorí majú radi jazdectvo, ãi uÏ aktívne alebo
pasívne. V kraji „koÀarov“ uÏ ojedinelom. Viac na s. 8.

ROâNÍK
XVII.

Diskusia a demokracia
Demokracia je diskusia. Bez diskusie niet demokracie. Okolo 150 obyvateºov Veºkého ·ari‰a na zhromaÏdení 4. júla pocítilo na vlastnej koÏi, ãi
tieto pravdy klasikov platia aj v na‰sk˘ch pomeroch. Prvé poznanie nie je
nijak ohurujúce – uãiÈ sa diskusii, v ktorej by mal byÈ hlavn˘ dialóg, a nie
monológ sa musia v‰etci. Aj zástancovia aj odporcovia v˘stavby spaºovne
v priemyselnej zóne mesta. Îiaº, pre niektor˘ch bolo verejné zhromaÏdenie
len dôvodom, aby kydali na v‰etko a na v‰etk˘ch, ktorí sú spojení so
súãasn˘m vedením samosprávy. Keby si tak nastavili zrkadlo a pozreli sa
na seba, moÏno by sa na takom verejnom fóre ani neozvali. Po tom, ão sme
si zvolili parlamentnú demokraciu a v nej je hlavn˘ princíp zastupiteºsk˘,
je jasné, Ïe v‰etci o v‰etkom nemôÏu rozhodovaÈ. Na to sme zvolili poslancov, aby rozhodovali, schvaºovali. Jednoducho, aby vládli. Na druhej
strane nesú plnú zodpovednosÈ za zvolené kroky. Volanie, ktoré zaznelo na
zhromaÏdení, aby „sme my tu a hneì rozhodli“ je prinajmen‰om prichytené za vlasy. Bolo veºmi mylné na zhromaÏdení, ak ºudia vyãítali poslancom, Ïe prijali také uznesenie a tak˘m spôsobom. Ich rozhodnutie je úplne legitímne. TakÏe – aj demokracia, aj diskusia, ale keì príde na lámanie
chleba tak niekto rozhodnúÈ musí. A urãite to nemôÏe byÈ pospolit˘ ºud.
Zru‰iÈ uznesenie a potom diskutovaÈ je síce pekné, ale tak ãi tak vÏdy príde ãas na rozhodnutie – konkrétnych ºudí v konkrétnom ãase. A zas sa ne(jj)
musí páãiÈ v‰etk˘m.
Od zaãiatku júla sa odmlãala zvonkohra,
ktorá vyhrávala z veÏe kostola sv. Jakuba
na námestí vo Veºkom ·ari‰i. Ako uviedol
pre Veºko‰ari‰an farár Alexander Repick˘, je
to dôsledok zákazu, ktor˘ úrad dostal z biskupstva. Podºa neho sa také
pesniãky, aké zvonkohra ‰írila kaÏdú hodinu, nemajú oz˘vaÈ z veÏe kostola. Miesto majú maÈ len také, ktoré znejú v chráme. To, ãi sa e‰te zvonko(jj)
hra v meste ozve z veÏe kostola, nebolo v ãase uzávierky jasné.

Zvonkohra
zmækla

Úrad má novú adresu e-po‰ty Mestsk˘ úrad vo Veºkom ·ari‰i má novú adresu svojej elektronickej po‰ty.
Doteraj‰ia msuvsaris@kryha.sk
(red)
sa zmenila na msuvsaris@presnetsk.net.

‰etci deviati poslanci, ktorí sa
V
zúãastnili vo ‰tvrtok 12. júna
na X. riadnom zasadnutí Mestského
zastupiteºstva (MsZ) vo Veºkom ·ari‰i
súhlasili
s umiestnením
spaºovne v priemyselnej
zóne
mesta. I‰lo o jedno z ich závaÏn˘ch rozhodnutí na tomto rokovaní.
Okrem toho odobrili „bez v˘hrad“ aj
napríklad závereãn˘ úãet mesta za
rok 2007, schválili zmluvu o zdruÏení s Pre‰ovsk˘m samosprávnym krajom na v˘stavbu cyklotrasy Veºk˘
·ari‰ – Pre‰ov, zaoberali sa situáciou vo v˘stavbe rybníkov v meste
a vyuÏitím ‰trku. Odsúhlasili tieÏ cel˘ rad majetkov˘ch prevodov.

Projekt investície pri‰iel predstaviÈ Ing. ·tefan Hanigovsk˘, majiteº
firmy Fecupral, ktorá sa uÏ dlhé obdobie venuje likvidácii odpadu
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ktoré povedal Ing. ·. Hanigovsk˘ poslancom odznela aj pred obãanmi.
Konateº firmy Fecupral akurát zv˘raznil, Ïe nová spaºovÀa vo Veºkom

má tak˘ názov spaºovÀa, Ïe zamorí
ovzdu‰ie a nebudú akceptovaÈ rozumné argumenty. Musíme svoje
rozhodnutie poriadne vysvetliÈ ob-

Mestskí poslanci súhlasili s umiestnením spaºovne
v priemyselnej zóne Veºkého ·ari‰a
v prevádzke v Pre‰ove. Celému tomuto okruhu otázok sa poslanci venovali na zasadnutí bezmála dve hodiny. KeìÏe prijaté uznesenie
poslancov vyvolalo reakciu v podobe vzniku petície za zru‰enie tohto
uznesenia a konalo sa aj verejné
zhromaÏdenie, tak v spravodajstve
zo zasadnutia MsZ sa k nemu nevraciame. Navy‰e väã‰ina informácií,

·ari‰i by mala byÈ projektom centra
excelentného v˘skumu. Podotkol
tieÏ, Ïe bol by veºmi nerád, keby poslanci tento projekt odmietli a on by
ho musel umiestniÈ v inej krajine.
Viacerí poslanci verejne vyhlásili, Ïe
ich argumentácia presvedãila, preto
bolo aj hlasovanie bez problémov.
„Poznám obãanov Veºkého ·ari‰a,
budú proti, zºaknú sa, Ïe zariadenie

ãanom,“ povedal jeden z ãlenov poslaneckého zboru Stanislav Novotn˘. Na druhej strane poslanci
neschvaºujú konkrétnu stavbu. „My
sme t˘m len povedali, Ïe chceme
ten dom, chceme spaºovÀu,“ poznamenal S. Novotn˘. Jeho kolega Ladislav Babu‰ãák dodal, Ïe „ºudia sa
(jj)
boja neznámeho“.
Viac na s. 3

Pivo ·ari‰ na Monde Selection opäÈ bodovalo
Zbierku medzinárodn˘ch ocenení piva ·ari‰
obohatili nové hodnotné medaily. Z tohtoroãnej
európskej súÈaÏe kvality Monde Selection si
svetlé pivá ·ari‰ Premium 12 % a ·ari‰ 10 % priniesli striebro. ·ari‰ 11 % tmav˘ sa môÏe pochváliÈ zlatou medailou.
„Získané ocenenia z prestíÏnej medzinárodnej súÈaÏe kvality si veºmi váÏime. Vnímame ich
ako dôkaz toho, Ïe ponúkame spotrebiteºovi
kvalitné pivo znaãky ·ari‰, za ktoré sa rozhodne
hanbiÈ nemusíme. Ocenenia sú pre nás zároveÀ
záväzkom udrÏaÈ si aj naìalej dobré meno na trhu,“ hovorí Denisa Pernicová, brand manaÏérka
znaãky ·ari‰.

Slávnostné odovzdávanie cien kvality sa tento rok uskutoãnilo 2. júna vo Viedni. Ocenenie v
mene znaãky ·ari‰ prevzal Jaroslav Klein, vedúci kvality pivovaru ·ari‰. Strieborné medaily získal ·ari‰ za svoje produkty svetlé pivo ·ari‰ 12
% Premium a ·ari‰ 10 %, vyznaãujúce sa ãistou
svieÏou chuÈou, penivosÈou a príjemn˘m pocitom po napití. Najvy‰‰ím ocenením obohatilo
zbierku ·ari‰u tmavé pivo ·ari‰ 11 %, ktoré je
charakteristické svojou sladkastou karamelovou
chuÈou s miernou horkosÈou.
Medzinárodn˘ in‰titút kvality Monde Selection vznikol v roku 1961 v Belgicku. Jeho
cieºom je vytvorenie medzinárodn˘ch oznaãení

kvality, ktoré sú pre spotrebiteºa signálom, Ïe si
kupuje v˘robok vysokej kvalitatívnej hodnoty.
NezávislosÈ je základnou ãrtou in‰titútu. Monde
Selection organizuje kaÏd˘ rok súÈaÏ World Selections of Quality (Svetov˘ v˘ber kvality).
V rokoch 2001 aÏ 2008 získalo pivo ·ari‰ 12
% Premium päÈ zlat˘ch, ‰tyri strieborné a bronzovú medailu na medzinárodn˘ch súÈaÏiach kvality Monde Selection a Australian Beer Award.
Pivo ·ari‰ 11 % Tmav˘ si z medzinárodn˘ch
súÈaÏí prinieslo päÈ zlat˘ch, striebornú a bronzovú medailu a ·ari‰ 10 % striebornú a bronzovú medailu.
(pr)

DiskutovaÈ o spaºovni pri‰li hlavne tí, ktorí takú investíciu v meste nechcú
Viac ako dve hodiny trvalo zhro- spaºovÀu odpadu v Pre‰ove. Práve norma na vzdialenosÈ, v ktorej by tamaÏdenie obãanov v piatok 4. júla návrh na jej roz‰írenie vyvolal znaã- ké zariadenie malo staÈ od bytov˘ch
v zasadaãke v budove mestského nú nespokojnosÈ v Pre‰ove a napo- domov.
E‰te pred vystúpením Ing. ·. Haúradu, ktorého hlavnou témou bolo kon Ing. ·. Hanigovsk˘ ponúkol svosúhlasné rozhodnutie Mestského za- ju investíciu za asi 300 miliónov Sk nigovského ºudia dostali viacero pístupiteºstva vo Veºkom ·ari‰i do Veºkého ·ari‰a, kde b˘va. „Nebu- somn˘ch materiálov, v ktor˘ch boli
o umiestnení spaºovne v priemysel- dem skr˘vaÈ, keì mi v Pre‰ove pove- informácie o vyuÏívaní spaºovní vo
nej zóne mesta. Zvolala ho mestská dali, postavte si to tam, kde b˘vate, svete, ich prednostiach. V druhej
tak mi vlastne dali in‰piráciu,“ pove- ãasti úvodného vystúpenia v‰ak uÏ
samospráva.
V zaplnenej miestnosti, v ktorej dal. SpaºovÀa by mala aj druhotn˘ ºudia Ing. ·. Hanigovského preru‰omnoho ºudí aj stalo, vysvetlil najprv efekt, získaná energia by sa dala vy- vali, pretoÏe „nechceli predná‰ku“,
primátor mesta Ing. Róbert Oros uÏiÈ v tepelnom hospodárstve. Aby ale konkrétne informácie preão sa
(bol aj moderátorom stretnutia) dô- straty boli ão najniÏ‰ie, tak musí byÈ bude stavaÈ spaºovÀa vo Veºkom ·avody, ktoré viedli k rozhodnutiu objekt spaºovne ão najbliÏ‰ie k obyt- ri‰i a aká vlastne bude. Majiteº Fecumestsk˘ch poslancov. Zdôraznil, Ïe nej zóne. Navy‰e uÏ nie je Ïiadna pral-u ãiastoãne odpovedal, keì
uviedol,
Ïe
problematika likvidácie odpadu
spaºovÀa bude
v meste je veºmi aktuálna. „Netvárs v˘konom 21
me sa, Ïe sa nás net˘ka,“ podãiartisíc ton odpakol. Ubezpeãil obãanov, Ïe on i podu, predpokladá
slanci mali dosÈ informácií o celom
v‰ak vyuÏitie jej
zámere, o v˘zname spaºovne, aby
kapacity tak na
mohli rozhodnúÈ tak, Ïe to bude
10 aÏ 12 tisíc
v prospech mesta. Zv˘raznil, Ïe rozton. Väã‰ie podhodnutím o umiestnení spaºovne
robnosti o konodstúpi mesto od zámeru postaviÈ
krétnej investícii
separaãn˘ dvor na Lapanãi.
vo Veºkom ·aOb‰írne potom hovoril Ing. ·tefan
ri‰i v‰ak neuvieHanigovsk˘, majiteº firmy Fecupral,
s. r. o., ktorá uÏ niekoºko rokov bez ZhromaÏdenie ozdobilo aj toto heslo na kartóne, s ktor˘m dol. Ubezpeãoval ºudí, Ïe
problémov prevádzkuje men‰iu pri‰iel medzi obãanov Martin Sárossy.

investícia je na úplnom zaãiatku
a vôbec pre jej nejaké rozbehnutie
bolo na zaãiatku potrebné len jediné
– práve súhlas mestského parlamentu. „Nebojte sa, nechcem niã nikomu vnucovaÈ,“ povedal.
Diskutéri vlastne ani veºmi nechceli diskutovaÈ, pretoÏe tí, ão sa
ozvali, boli proti tomuto investiãnému zámeru. Len jeden hlas zaznel
v prospech spaºovne. Kritici boli kategorickí: „Nech si to postaví pán
Hanigovsk˘ kde chce, ale nie vo Veºkom ·ari‰i.“ „Proste, my to tu
nechceme.“ „Keì to nebude s fungovaním spaºovne pánovi Hanigovskému vychádzaÈ, pobalí sa a odíde,
ale ão my?!“ („Neodídem,“ reagoval
podnikateº.) „Benefity, ktoré ponúka pán Hanigovsk˘ za spaºovÀu pre
mesto a obãanov mi nestoja za ohrozenie zdravia môjho i mojich detí.“
„Nestretol som jeden pozitívny názor na to, Ïe bude spaºovÀa u nás.“
„Preão ·ari‰ania majú byÈ spásou
sveta, aby tu bola spaºovÀa?!“
Po úvodnom kole diskusie prihlásil sa o slovo Martin Sárossy, ktor˘
sa predstavil ako hovorca petiãného
v˘boru. Jeho cieºom je zozbieraÈ do-

Emócie v sále raz vrcholili, raz
upadali. Obãania sa p˘tali na bezpeãnosÈ prevádzky spaºovne, na to,
ão bude vypú‰ÈaÈ do ovzdu‰ia. Ing.
·. Hanigovsk˘ odpovedal, Ïe
v Európskej únii, a teda aj
v SR platia prísne emisné
normy, preto nemôÏu byÈ
Ïiadne obavy. Jeho firma
napríklad vôbec nepatrí medzi najväã‰ích zneãisÈovateºov Ïivotného prostredia
v okrese Pre‰ov, ale je medzi nimi napr. Kronospan,
ale i pivovar ·ari‰. V existuIng. ·tefan Hanigovsk˘: „Ako vás mám pre- júcej spaºovni v Pre‰ove je
kontinuálne meranie emisií
svedãiÈ?!“
kaÏd˘ch 30 sekúnd a nerobí
sy na petiãné hárky zbierali aj vo to sama firma. Bude tomu tak aj
vestibule pred zasadaãkou e‰te pred v novej spaºovni vo Veºkom ·ari‰i.
zhromaÏdením a poãas neho. „MoÏ- „Nemám záujem hovoriÈ vám neno si myslíte, Ïe som vÏdy proti, ale pravdu,“ zv˘raznil Ing. ·. Hanigovnie je to pravda, napríklad nie som sk˘.
Stretnutie napokon uzavrel priproti spaºovni, ale som proti tomu
ako sa prijalo uznesenie,“ povedal mátor mesta v situácii, keì sa ºuM. Sárossy. Doplnil, Ïe poÏiadavkou dia v zasadaãke prekrikovali, neboje aj záväzn˘ územn˘ plán, ktor˘ lo si rozumieÈ. Navy‰e jedna pani
mestu ch˘ba v platnej podobe. „Ne- to uzavrela slovami: „Skonãme to,
bavím sa o spaºovni, ale o procese, nevedie to k niãomu.“
ktor˘ pochybil,“ dodal.
Text a foto: (jj)
statok podpisov pod petíciu, ktorá
sa v meste rozbehla s poÏiadavkou,
aby poslanci anulovali svoje rozhodnutie o umiestnení spaºovne. Podpi-

