Î I V L O VA N I E P R I L Á K A L O V Y Z N ÁVA â O V R E M E S I E L
Tvorivé dvojdnie pod názvom Îivlovanie v objekte Levendovského kúrie poãas
víkendu 23. a 24. augusta na‰lo svojich prívrÏencov v mnoh˘ch mlad˘ch, ktor˘m nie sú vzdialené rôzne remeslá. Viac na s. 7.

J E D E N PAV I L Ó N · K O LY J E U Î O P RAV E N ¯
Pavilón pod poradov˘m ãíslom 4 v areáli veºko‰ari‰skej základnej ‰koly je uÏ z
podstatnej ãasti obnoven˘. Najviac udrú do oãí vymenené okná. No veºa zmien je
aj pred oãami schovan˘ch. Viac na s. 5.

P I V O VA R · A R I · P RÁ S K A L V O · V Í K O C H
DeÀ otvoren˘ch dverí v pivovare ·ari‰ je uÏ podujatie, ktoré vie sústrediÈ tisícky vyznávaãov nielen penivého moku, ale aj mlad˘ch priaznivcov hudby. Nebolo to ináã ani tohto roku v sobotu 6. septembra. Viac na s. 5.
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Na prv˘ pohºad
banálny prípad sa
dostal aÏ na takéto
ãestné miesto v novinách – do úvodníka? Veru tak! Na jednej strane vás
nahnevá, keì ste tak˘ hlupák a pri svojej roztrÏitosti zabudnete v autobuse ã. 45 obyãajnú detskú spájkovaãku v sivom plastovom kufríku. Na druhej strane komu zas taká spájkovaãka môÏe byÈ potrebná a zvlá‰È, ak nie
je jeho?! Nemajú tieto slová logiku? Poìme na ich vysvetlenie záÏitkom
z dovolenky na gréckom ostrove Thassos. Na vlastné oãi som videl, ão je
v praxi ústavn˘ princíp „súkromné vlastníctvo je nedotknuteºné“. NielenÏe
cel˘ch deväÈ nocí pri mori boli pod oknami ná‰ho apartmánu voºne postavené horské bicykle pre rekreantov. Veì kto by ich bral, keì nie sú jeho, v‰akÏe? Beriem si len to, ão je moje. A to, ão mi nepatrí, toho sa nedot˘kam. A e‰te záÏitok o tom istom navy‰e. Mali sme po pouÏití – po
poznávacej jazde ostrovom – nechaÈ auto neuzamknuté a s kºúãikom buì
pod rohoÏkou alebo za zrkadielkom na celú noc, ráno si po neho mal prísÈ
zriadenec poÏiãovne áut! Niekoºkokrát som sa práve na to p˘tal, ãi som tomu dobre porozumel. Áno, pane, u nás to tak funguje, auto tak nechajte,
kto by ho tu kradol a preão by sme vás skoro ráno na dovolenke budili...
âo dodaÈ?
TakÏe vidíte, banálny problém s jednou malou spájkovaãkou a kam sme
sa v na‰om uvaÏovaní aÏ dostali. Na záver uÏ len jedna plamenná v˘zva.
Spájkovaãka bola moja, presnej‰ie kúpil som ju synovi, takÏe vyz˘vam toho, kto spájkovaãku na‰iel poloÏenú pri okne na predposlednom sedadle
v autobuse ã. 45 v jeden augustov˘ piatok okolo 15.30 h, nech ju vráti do
veºko‰ari‰skej kniÏnice. Tam v posledn˘ch mesiacoch slúÏila na veºmi boJozef Jurãi‰in
humilé úãely – dômyselné obaºovanie kníh.

S PÁ J K O VA â K A

V predveãer
64. v˘roãia vypuknutia Slovenského národného
povstania sa
28. augusta na
tradiãn˘ch
dvoch pietnych
miestach
vo
Veºkom ·ari‰i –
na námestí a
pri pomníku na
cintoríne - konala spomienková slávnosÈ. Zúãastnili sa na nej predstavitelia Slovenského zväzu protifa‰istick˘ch bojovníkov a vedenie samosprávy mesta na ãele s
primátorom Ing. Róbertom Orosom.
Text a foto: (jj)
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Mestskí poslanci rozhodli o novom hlavnom kontrolórovi
Poslanci Mestského zastupiteºstva (MsZ) vo Veºkom ·ari‰i na svojom XI. riadnom zasadnutí v stredu
27. augusta rozhodli, Ïe nov˘m
hlavn˘m kontrolórom mesta sa stal
Ing. Slavomír Oãipa. Okrem toho
schválili viacero v‰eobecne záväzn˘ch nariadení, majetkov˘ch prevodov. Ich rokovanie – po mimoriadnom 28. júla kvôli ohlásenej
v˘stavbe zdroja na zhodnocovanie
odpadu – sa konalo v pokojnej atmosfére za minimálnej úãasti obãanov. Zasadnutie viedol primátor
Ing. Róbert Oros.
Poslanci umoÏnili v‰etk˘m trom

záujemcom o post hlavného kontrolóra, aby sa predstavili. V tajn˘ch
voºbách potom dostal najviac, sedem hlasov, od 10 prítomn˘ch hlasujúcich Ing. S. Oãipa. Funkciu bude
vykonávaÈ poãas 6 rokov.
MsZ urãilo nariadením v˘‰ku príspevkov v materskej ‰kole (M·) a v
základnej umeleckej ‰kole (ZU·).
Podºa neho mesaãn˘ pobyt dieÈaÈa v
M· vyjde na 200 Sk. Príspevky v
ZU· sú rozdielne – 50 korún mesaãne za skupinovú v˘uãbu, 150 Sk mesaãne za v˘uãbu jednotlivca a roãn˘
dar 100 Sk za rodinu. T˘mto VZN sa
urãila aj v˘‰ka denného príspevku

utorok 2. septembra sa zaãal nov˘ ‰kolsk˘ rok 2008/2009 v ZáV
kladnej ‰kole (Z·) vo Veºkom ·ari‰i. Do prvého roãníka nastúpilo 61
Ïiakov a dovedna otvorili 27 tried v tejto plneorganizovanej ‰kole. Presn˘
poãet Ïiakov bude známy aÏ neskôr, keìÏe aj po zaãiatku ‰kolského roku
dochádzalo k prestupom.
Ako zv˘raznila riaditeºka Z· Mgr. Alena Vargová, pre Ïiakov prvého a piateho roãníka je tento ‰kolsk˘ rok zaãiatkom uplatÀovania novej ‰kolskej reformy, podºa
ktorej dostali
miestne ‰koly
viac moÏností
ovplyvÀovaÈ vyuãovací proces. Na Ïiakov ãaká okrem iného novootvorená v
poradí druhá poãítaãová uãebÀa, viac vyuãovania cudzích jazykov, regionálnej, dopravnej a telesnej v˘chovy. Primátor mesta Ing. Róbert Oros informoval úãastníkov slávnostného otvorenia, Ïe mestu ako zriaìovateºovi
sa podarilo získaÈ 25 miliónov Sk na rekon‰trukciu troch pavilónov. Riaditeºka ‰koly v tejto súvislosti poprosila v‰etk˘ch - Ïiakov i ich rodiãov - o trpezlivosÈ poãas rekon‰trukcie objektov.

na ãiastoãnú úhradu nákladu vo v˘dajnej ‰kolskej jedálni – 25 Sk je pre
stravníkov v oboch vekov˘ch skupinách od 6 do 11 rokov a od 11 do
15 rokov, pre dospel˘ch stravníkov
je tento príspevok 30 Sk.
V prípade ìal‰ieho VZN o miestnych daniach i‰lo len o doplnenie
sadzby novej dane za uÏívanie verejného priestranstva, na ktorom je postavená letná terasa. Tak˘chto miest
vo Veºkom ·ari‰i niet veºa, tri – ·ari‰ park, Medulienka a krãma Pod
hradom. Písomne predloÏen˘ návrh
hovoril o 2 korunách za meter ‰tvorcov˘ na rok, po primátorovom návr-

hu sa v‰ak táto sadzba zmenila a poslanci ju odobrili na 10 korún.
Poslanci nevyhoveli protestu prokurátora Okresnej prokuratúry v
Pre‰ove. T˘kal sa predchádzajúceho
uznesenia MsZ o Komunitnej nadácii vo Veºkom ·ari‰i. Situácia na
tomto zasadnutí napokon vyvrcholila prijatím e‰te jedného uznesenia
na návrh primátora – schválilo podanie na súd ohºadom zru‰enia Komunitnej nadácie vo Veºkom ·ari‰i.
Pri tomto bode bol z deviatich hlasujúcich proti jeden Ladislav Ba(jj)
bu‰ãák, ostatní boli za.
(Viac na celej s. 3.)

Na slávnostnom otvorení predstavili tieÏ nov˘ch ãlenov pedagogického
zboru (dovedna je v Z· zamestnan˘ch 47 pedagogick˘ch a nepedagogick˘ch pracovníkov). Sú nimi Mgr. Jozefína ·ulíková, Mgr. Kristína ·panerová, Mgr. Kristína ·alamonová, Mgr. Magdaléna Kºuãarová, Mgr. Martina
Havrilová, Bibiana ·efãíková, Mgr. Katarína Sikorai a Mgr. Monika Bilá.
Text a foto: (jj)

Zaãal sa nov˘ ‰kolsk˘ rok

K úãastníkom slávnostného otvorenia sa prihovorili riaditeºka ‰koly Mgr.
Alena Vargová a primátor mesta Ing. Róbert Oros. Predstavila sa aj nová
hospodárska zástupkyÀa riaditeºky PaedDr. Jana Boháãová. Vpravo stojí
‰tatutárna zástupkyÀa riaditeºky Z· Ing. Mgr. Irena Kováãová.

gácia akcie. Jedn˘m slovom, bolo
mnoÏstvo organizaãn˘ch úloh, hoci len
poÏiãanie kost˘mov z obidvoch pre‰ovsk˘ch divadiel ãi zabezpeãenie prenosn˘ch WC. „Na‰ím cieºom do budúcnosti je, aby sme eliminovali nedostatky tak, ako to bude v na‰ich moÏnostiach – organizaãn˘ch aj finanãn˘ch. Ináã musíme rie‰iÈ napr. skutoãnosÈ,
Ïe tohto roku sa nám sºúbili viacerí predajcovia obãerstvenia a bez ospravedlnenia, resp. vysvetlenia nepri‰li,“ uzavrela krátke hodnotenie.
SpokojnosÈ a predov‰etk˘m vìaku dobrovoºníkom neskr˘vala ani koordinátorka celého projektu
Mgr. Katarína Pirohová, ktorá
sa poãas akcie zdrÏiavala
v prvom rade hore na hradnom vrchu. „Bez dobrovoºníkov a ich nároku na odmenu
by sa nedalo zorganizovaÈ takú obrovskú akciu, pritom ju
nechcem ani s niãím in˘m porovnávaÈ,“ povedala. Pripomenula, Ïe usporiadatelia
v Ïlt˘ch triãkách ani niã ne·ermiari z pre‰ovskej skupiny Cohors zabá- mali z programu, museli byÈ
vali náv‰tevníkov hier vystúpeniami na lúke na svojich miestach. RadosÈ
pod hradom.
jej urobili herci v scénkach,

·ari‰sk˘ hrad len ÈaÏko odolával úãastníkom hier
Toºko zaparkovan˘ch áut e‰te mesteãko Veºk˘ ·ari‰ nezaÏilo ako v nedeºu 7. septembra. Zhodli sa na tom mnohí pamätníci. Nielen ulice a uliãky
najbliÏ‰ie k prístupu na ·ari‰sk˘ hrad boli zaplnené autami, pritom ich poznávacie znaãky prezrádzali, Ïe nepri‰li na nich len obyvatelia okresu Pre‰ov, ale aj okresov Sabinov, Bardejov, Svidník ãi Stará ªubovÀa. V poradí tretia historicko-divadelná show pod názvom ·ari‰ské hradné hry jednoducho
nebola len malou miestnou akciou, ale stala sa regionálnou udalosÈou.
Kto nezaváhal a pri‰iel, vyuÏil krásne poãasie, tak na vlastné oãi videl, Ïe
sa presne naplnilo to, ão organizátori predpokladali. I‰lo o akciu pre rodiãov
s mal˘mi a men‰ími deÈmi.
„Pote‰ilo nás, Ïe pri‰lo toºko ºudí,“ kon‰tatovala riaditeºka Kultúrno-informaãného centra (KIC) vo Veºkom ·ari‰i Mgr. Iveta Hurná. Na akcii sa po
prv˘krát vyberalo vstupné, tak sa dá povedaÈ, Ïe podºa predan˘ch lístkov
pri‰lo na hradné hry vy‰e 7 tisíc náv‰tevníkov. KeìÏe KIC existuje len prv˘
rok, a teda aj po prv˘krát organizaãne prikrylo akciu, tak niet e‰te moÏností porovnaÈ, ão bolo dobré a ão bolo zlé z jeho pohºadu v porovnaní s minul˘m roãníkom. „V prvom rade ìakujem 80 dobrovoºníkom, ktorí pripravili toºko atrakcií pre náv‰tevníkov,“ kon‰tatovala I. Hurná. Poìakovala sa aj
muÏom z Technick˘ch sluÏieb mesta Veºk˘ ·ari‰, urobili veºa drobnej nenápadnej práce. Ako dodala, medzi jej povinnosÈami dominovalo zháÀanie finanãn˘ch prostriedkov na krytie nákladov, realizovala sa rozsiahla propa-
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ktor˘mi boli deti od 5 rokov aÏ po ich rodiãov. Veºmi prispeli k úspechu hier.
„Ak budeme pokraãovaÈ, tak urobíme v‰etko pre to, aby bol dostatok technického zázemia od elektriny, cez obãerstvenie aÏ po neviem ão,“ uzavrela.
Na hry pri‰li aj predstavitelia samospráv partnersk˘ch miest Veºkého ·ari‰a – poºského Grybowa, maìarského Nyirteleku a ukrajinského Rako‰ina.
Medzi úãinkujúcimi bol tieÏ jeden zahraniãn˘ kolektív ‰ermiari Ryczierzy
choragwi ziemi Sandomierzskiej z dvoch poºsk˘ch miest Sandomierz
(jj) Foto: Lenka OlejÀáková
a Staszów.

Takéto davy ºudí sledovali hlavn˘ program na hradnom vrchu.

