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OBECNÝŽURNÁL
Noviny vydávané Obecným úradom MALÝŠARIŠ

Vážení spoluobčania.
Po zmenách ktoré vyplynuli
z výsledkov volieb v roku 2018 sa k Vám
dostáva prvé číslo Malošarišského
žurnálu. Využívam tento priestor na
poďakovanie za Vašu dôveru, ktorú
som spolu s poslancami nového
obecného zastupiteľstva dostal.
Po troch mesiacoch práce
môžem povedať, že každý člen poslaneckého zboru pristupuje k svojej práci zodpovedne. Zámery práce
na najbližší rok a ďalšie zaujímavé
informácie zo života obce nájdete
na nasledujúcich stránkach. Verím,
že Vás nové spracovanie obecného
žurnálu zaujme, bude pre Vás zaujímavým čítaním a zdrojom užitočných
informácií.

Stanislav Mathia

starosta obce
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ČO NÁS ČAKÁ TENTO ROK?
Pri určovaní priorít investičných aktivít na tento rok obecné zastupiteľstvo nemalo ľahkú úlohu. Nakoniec po vzájomnej
diskusii a dohode zastupiteľstvo schválilo
finančné prostriedky na tieto investície a
stavebné aktivity: ..... VIAC NA STR. 2

ŠPORT A KVAPKA KRVI –
V ZDRAVOM TELE, ZDRAVÝ
DUCH ...
Malý Šariš už nie je spájaný len s futbalom, ale rekreační športovci sa angažujú
aj v stolnom tenise, šípkach a napr. aj v stolnom hokeji. ...... VIAC NA STR. 9
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Myslím na občanov a
jednám férovo.
Každý z nás, ktorí sme získali vo voľbách
mandát na spravovanie našej obce si uvedomujeme, že naplniť svoje predstavy a individuálne priority nebude jednoduché.
Oceňujem, že poslanci zastupiteľstva pri presadzovaní svojich zámerov dokázali ustúpiť
v prospech celkovej dohody poslaneckého zboru. Áno, aj ja som musel upraviť svoje priority
po spoznaní skutkového stavu v obci. Mojou
prioritou číslo 1 bol Kultúrny dom. Spoznanie
aktuálnych problémov zmenili moje priority
na ruby. Ak by som to mal zhrnúť do jednej
vety, tak najväčšie problémy ktoré v obci treba
nevyhnutne riešiť sú: čistička odpadových vôd
(ČOV), kanalizácia, materská škola, chýbajúce
koncové vetvy vodovodu a v chýbajúce komunikácie a chodníky.
Podľa prevádzkového poriadku je
kapacita ČOV 2000 ekvivalentných obyvateľov.
ČOV slúži pre obce Malý Šariš, Župčany
a producentov pôsobiacich v katastri týchto
dvoch obcí. Počet obyvateľov Malého Šariša
k 31.12.2018 bol 1701. Počet obyvateľov
Župčian je na úrovni 1650 ľudí. Už z týchto dvoch čísiel vidíme, že kapacita čističky je
značne prekročená. K tomu nie sú prirátané
počty zamestnancov producentov, čiže firiem
v katastri oboch obcí. Potvrdil to aj odborný
posudok a stanovisko správcu. Pre odvrátenie ekologickej havárie a zabráneniu upchatia
vetiev kanalizácie je nevyhnutné vykonať rekonštrukciu ČOV.

Pre odvrátenie ekologickej havárie a
zabráneniu upchatia vetiev kanalizácie je
nevyhnutné vykonať rekonštrukciu ČOV.
Riaditeľom VVS a.s. v Prešove Ing. Kaliňákom som bol informovaný, že poplatok vo
výške 18 € / osoba / rok je nízky na pokrytie
prevádzkových nákladov, nieto aby ešte vykryl
náklady na rekonštrukciu ČOV. (V Prešove

MALOŠARIŠSKÝOBECNÝŽURNÁL

mesačné preddavky pri štvorčlennej rodine
sú vo výške cca 30€.) V praxi to znamená,
že obec dotuje prevádzku čističky zo zdrojov, ktoré by mohla použiť na rozvoj obce. Na
výstavbu nových ciest, chodníkov, detského
parku a pod. Obecné zastupiteľstvo sa preto
bude musieť koncom roka zaoberať súčasnou
výškou poplatku za kanalizáciu.
Ďalšou úlohou zastupiteľstva bude obnovenie zmluvného vzťahu s obcou Župčany.
Nájsť optimálnu dohodu pri úhrade nákladov
súvisiacich s prevádzkou ČOV nebude jednoduché.
Ďalším z vážnych problémov v obci je
stav Materskej školy. Škôlka je umiestnená
v starej panskej kúrii. Stavba je bez betónového
venca a je nevyhnutné vykonať posilnenie
krovu. Podľa vyjadrenia statika stavba vydrží
v bezpečnom stave ešte cca 10 rokov. Je potrebné zamýšľať sa nad výstavbou novej Materskej školy, alebo multifunkčného objektu,
ktorého súčasťou bude aj nová škôlka. Na
takýto objekt potrebujeme pozemok.

Je potrebné zamýšľať sa nad výstavbou novej Materskej školy, alebo multifunkčného objektu, ktorého súčasťou bude
aj nová škôlka.
Pri zisťovaní skutkového stavu vlastníctva obecných pozemkov som zistil, že
v minulom roku obec získala pozemky od
Slovenského pozemkového fondu (SPF) iba
pod plánovanými cestami na bývalom Hodossyho hospodárskom dvore. Pozemok
medzi starou Sýpkou a zastávkou MHD pri
Šľachtiteľskej stanici obec zatiaľ do vlastníctva nezískala. Čaká nás zdĺhavý proces rokovaní s SPF o pozemkoch, na ktorých by mohol
vyrásť viacúčelový objekt pre oblasť kultúry,
Materskej školy a Obecného úradu s potrebným zázemím. Na pozemkoch v susedstve
pána Malnášiho, ktoré sa podarilo získať
pánovi starostovi Semančíkovi sa nachádza
stavebná sutina, ktorú je nevyhnutné najprv
odstrániť.
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Čo nás čaká tento
rok?
Pri určovaní priorít investičných aktivít
na tento rok obecné zastupiteľstvo nemalo
ľahkú úlohu. Nakoniec po vzájomnej diskusii
a dohode zastupiteľstvo schválilo finančné
prostriedky na tieto investície a stavebné aktivity:
Chodník okolo cintorína s oporným múrom
a zastávková nika (odhadovaná výška
investície) ........................................ 119 000 Eur
Dokončenie parkoviska na cintoríne a jeho
oplotenie ........................................ 11 000 Eur
Europrojekt - Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry ............................... 167 619 Eur
(Z toho je spolufinancovanie obce vo výške 5 %
9 500 Eur)
Rekonštrukcia ČOV ...................... 25 000 Eur
Nakladanie s odpad. vodami, realizácia
nových stavieb – kanalizácia Za záhradami
............................................................ 45 000 Eur
Príprava projektovej dokumentácie koncových vetiev pre kanalizáciu a vodovod
.............................................................. 8 500 Eur
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vapenie a na konci roka Obecná kapustnica
a vianočný punč spojený s Vianočnou burzou. Bodkou, za verím že úspešným a hlavne
v zdraví prežitým rokom bude Silvestrovský
ohňostroj.
Obecným
zastupiteľstvom
boli
schválené aj dotácie na rok 2019 pre tieto subjekty :
- Klub dôchodcov Rozkvet
- TJ Šľachtiteľ Malý Šariš (+ obec z vlastných
zdrojov vykonáva údržbu a kosenie futbalového ihriska)
- Únia žien
- FS Javorina
- Matica Slovenská
- SZZP
- FS Malošarišanka
- DFS Šarišske šintire
- Slovenský zväz poštových holubov
- eRKo
Nedá mi ešte nespomenúť oblasť
mestskej hromadnej dopravy (MHD). Doprava
je jednou z najnákladnejších výdavkov obce.
V porovnaní s obcami, ktoré využívajú autobusovú dopravu prostredníctvom SAD, je intenzita spojov nadštandardná.

Každému obyvateľovi obce prispejeme na dopravu MHD vo výške 37 €.

Údržba ciest ................................... 3 000 Eur
Z ostatných investícií mi dovoľte
spomenúť plánovanú kúpu traktora s
príslušenstvom (radlica, zametacia kefa,
rozmetovač posypu), umiestnenie snímačov
rýchlosti, križovatkových zrkadiel a dopravného značenia.
Po dohode s Komisiou pre kultúru, šport
a mládež sme sa rozhodli zrealizovať Folklórne
slávnosti (pozn.: budú menšieho charakteru,
t.j. s menším rozpočtovým nákladom) aj tento rok. Slávnosti plánujeme uskutočniť dňa
31. augusta 2019. Komisia zaradila do plánu
činnosti aj Deň detí a futbalový turnaj starých
pánov. V jeseni sa pre deti chystá ďalšie prek-

		
Príspevok obce na MHD môžeme
nazvať sociálnym programom obce. Mesačne
na preddavkoch platíme Dopravnému podniku v Prešove 5 278,45 €. Predpokladaný
náklad MHD na tento rok je 63 341 €. Ak to
rozmením na drobné, v priemere každému
obyvateľovi obce prispejeme na dopravu MHD
vo výške 37 €. Obce, ktoré na prepravu obyvateľov využívajú služby SAD pre obyvateľa
nedokážu ponúknuť komfort pravidelnej dopravy v hodinových intervaloch.
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Nevyhnutná trpezlivosť
a tolerancia.
V úrade som cca tri mesiace a absolvoval som množstvo stretnutí či už s obyvateľmi
obce, predstaviteľmi štátnej správy, poslancami
NR SR, poslancami VÚC, zamestnancami
Prešovského samosprávneho kraja, riaditeľmi
rozvojových agentúr či obchodnými partnermi
obce. Komunikujem s ľuďmi pôsobiacimi
v oblasti kultúry, či so športovcami, usilujem
sa o nastavenie finančných procesov v klube
tak, aby prebiehali v súlade so zákonom.
Snažím sa dohliadať na stavebné aktivity v obci, pomáham riešiť susedské spory,
legalizujem stavby, dokončujem neukončené,
zúčastňujem sa stavebných či kolaudačných
konaní a konaní pri riešení dopravnej situácie v obci, rád prijímam podnetné návrhy na
zlepšenie života v obci, snažím sa dávať priestor aktívnym, teším sa z úspechu malých aj
veľkých, cítim bolesť a smútok s tými, ktorých
postihla strata blízkeho človeka, atď., atď...
Robím túto prácu rád a ak by som to mal
vyjadriť našim domácim Šarišským nárečím
tak by som povedal „ROBIM CO MOŽEM“ :).
Napriek tomu mám niekedy pocit, akoby to
nestačilo. Ak by som mal k dispozícii ešte
ďalších 24 hodín, vedel by som ich využiť na
prácu v prospech obce. Výsledky však potrebujú čas.
				

Uvedomujem si, že nikdy v obci nebol a nebude taký stav, aby bol každý		
spokojný. No ľudskosť a zodpovednosť
nech bude našou každodennou inšpiráciou
pri plnení našich povinností.
Na záver chcem ešte dodať, že obec Malý
Šariš už má na sociálnej sieti Facebook svoju
oficiálnu stránku s názvom „Obec Malý Šariš“.
Snažím sa v občasných intervaloch pridať nejaký príspevok či informáciu. Nakoľko sociálna
sieť je požierač času, nedovolím si odpovedať,
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reagovať na Vaše príspevky napriek tomu,
že sú neraz podnetom k zefektívneniu mojej
práce. Chcem však podotknúť, že doma vo
voľnej chvíli si všetky Vaše príspevky prečítam.
Vaše podnety sú pre mňa inšpiráciou
a pokiaľ je len trocha možné, snažím sa
o ich aplikáciu. Pripravuje sa redizajn webovej stránky a v súlade so zákonom chcem
zverejňovať všetky dokumenty obce, ktoré sú
nevyhnutné pre informovanosť občanov.
Uvedomujem si, že nikdy v obci nebol
a nebude taký stav, aby bol každý spokojný. No ľudskosť a zodpovednosť nech bude
našou každodennou inšpiráciou pri plnení
našich povinností. Nech na ulici pozdravíme
jeden druhého, nech nelámeme palicu nad
tými, ktorí možno podliehajú rôznym závislostiam, nech krčmové či autobusové klebety nás
neodrádzajú konať dobro, nech viacej počúvame jeden druhého, nech človečina, ochota
pomáhať a hľadať spôsob pri riešení každodenných problémov sa pre nás stane každodennou samozrejmosťou.
Mgr. Stanislav Mathia, starosta obce

INFORMÁCIE A UPOZORNENIE PRE
PRODUCENTOV ODPADOVÝCH
VÔD!
Verejná kanalizácia slúži na odkanalizovanie odpadových vôd stokovou sieťou
do čistiarne odpadových vôd. Do verejnej
kanalizácie je možné vypúšťať výlučne len
splaškové odpadové vody zo sociálnych zariadení a kuchynských drezov v zmysle zákona
č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona
SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov (vodný zákon)
Pre správny chod čistiarne je potrebné, aby sa do kanalizácie nevhadzovali:
- Handry
- Vlhčené obrúsky
- Hygienické potreby
- Plastové produkty
- Gumené produkty
- Predmety z dreva, plechy
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- Stavebný odpad
- Textílie
- Lieky
- Komunálny odpad
- Potraviny
- Odpady zo záhrad
Odpadové vody, ktoré by mohli obsahovať látky ohrozujúce zdravie a bezpečnosť
prevádzky stokovej siete a iné látky spôsobujúce nadmerný zápach alebo možnosť vzniku
infekcie, rádioaktivity, umelé hnojivá, ropné
látky a tuky z fritéz.
Charakter splaškových odpadových vôd
je daný zákonom č. 364/2004 Z.z. o vodách,
a je povinnosťou každého producenta tento
predpis dodržiavať. Ďalej podľa §83 zákona č.
79/2015 o odpadoch sa hovorí:
Ods. 3b) Zakazuje používať drviče biologický
rozložiteľného kuchynského a reštauračného
odpadu napojeného na verejnú kanalizáciu.
Ods. 3c) Zakazuje sa zbaviť použitých jedlých
olejov a tukov vypúšťaním do kanalizácie.
V prípade, že do kanalizácie sa dostanú
iné látky, hore citované, dochádza k poruchám
na stokovej sieti a problémom na čistiarni
odpadových vôd. Tým dochádza k zvýšeniu
prevádzkových nákladov a ovplyvneniu kvality vody na odtoku z ČOV. Zvýšené náklady na
prevádzke kanalizácie a ČOV sa musia zaplatiť
v stočnom.

Žiadame občanov, aby udržiavali kanalizačné guličky vo zvlhčenom stave, pravidelne ich ošetrovali zalievaním vodou, čím
zabránia šíreniu kanalizačného zápachu.
Z dôvodu priechodnosti kanalizačného potrubia jednotlivých vetiev správca kanalizácie,
teda obec musí vykonávať minimálne raz za
pol roka preplach kanalizačného potrubia. Je
možné, ak sa kanalizačné guličky neudržiavajú vo zvlhčenom stave, po vyschnutí sa v
kúpeľniach domov, komorách či pivničných
priestoroch šíri nepríjemný kanalizačný
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zápach. Žiadame občanov, aby udržiavali kanalizačné guličky vo zvlhčenom stave, pravidelne ich ošetrovali zalievaním vodou, čím
zabránia šíreniu kanalizačného zápachu.
Zároveň vyzývame občanov, aby nevypúšťali splašky zo žúmp do rigolov, ktoré ústia do
miestnych potokov!
			
V
zmysle
príslušných
zákonov
a noriem nie je možné napájať na splaškovú
kanalizáciu zvody dažďovej vody zo striech
domov. Dažďové vody ničia potrebné baktérie v ČOV, ktoré sú nevyhnutné k čisteniu
vody čím dochádza k nízkej efektivite čistenia splaškových vôd. Následkom môže byť pri
vypúšťaní slabo vyčistenej vody z ČOV kontaminácia miestneho potoka a zvyšujúci sa
nepríjemný zápach. Ďakujeme za pochopenie.
Mgr. Stanislav Mathia

Materská škola –
priestor pre
budúce osobnosti.
Materská škola v Malom Šariši je
miestom, ktoré mnohí z Vás poznajú detských
čias, keď ste ju navštevovali ako malé deti.
Teraz znovu prichádzate a privádzate už svoje
deti, aby v staro-nových priestoroch prežívali dobrodružné chvíle , ktoré sa rýchlo stanú
minulosťou. Prírodné podmienky predurčujú
charakter materskej školy, ktorá sa vo svojom Školskom vzdelávacom programe (ŠkVP
„Zvedavé chrobáčiky “) profiluje na environmentálnu výchovu a zdravý životný štýl. Rôzne
prírodniny využívajú deti ako „hračky“ počas
pobytu vonku alebo ako učebné materiály pre
ďalšiu prácu v triede.

Prihlášky do materskej školy na školský
rok 2019/2020 môžu rodičia podávať
v čase od 01. 05. 2019 do 31. 05 2019.
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Škola vštepuje deťom hodnoty, ktoré
sú dôležité pre hodnotný celoživotný rozvoj. Stavia na najdôležitejšej charakteristike
dieťaťa predškolského veku – jeho zvedavosti. Vzdelávanie reaguje na súčasné zmeny
v spoločnosti a vstup informačných technológií do každodenného života. Formou hier
spoznávajú deti nové digitálne technológie,
ktoré si postupne osvojujú. Počítač a internet
umožňujú spoznávať mikro a
makrosvet
okolo nás, zoznámiť sa s historickými faktami
a tradíciami našich predkov, ktoré ich vedomostný obzor rozširujú a obohacujú.
Všetci zamestnanci školy sa podieľajú na tom, aby MŠ bola školou: rodinnou,
kde pokračujeme v budovaní hodnôt vašich
rodín, kde môže dieťa osloviť každého zamestnanca, otvorenou pre vaše výzvy či podnety a
modernou, ktorá pripravuje zvedavé deti byť
budúcimi osobnosťami doby.
Ďakujeme za spoluprácu zriaďovateľovi
a všetkým sponzorom, ktorí prispievajú ku
kvalitnejšiemu výchovno - vzdelávaciemu
procesu svojimi darmi, či didaktickými
pomôckami.
Pre všetkých záujemcov, ktorí plánujú prihlásiť svoje dieťa do našej škôlky
uvádzame informáciu, že prihlášky na školský
rok 2019/2020 môžu rodičia podávať v čase
od 01. do 31. mája. Rodičia si ich budú môcť
vyzdvihnúť osobne v Materskej škole, alebo
stiahnuť na webovej stránke škôlky
www.msmasa.sk.
Mgr. Hilda Hanobiková, riaditeľka MŠ

Denný stacionár zmysluplné trávenie
času seniorov ...
Denný stacionár Malý Šariš je sociálnou
službou, ktorú ponúka Obec Malý Šariš, všetkým seniorom a seniorkám, ktorí potrebujú
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na základe ich odkázanosti určitú pomoc inej
osoby počas dňa.
Zároveň sa však denný stacionár pre
nich stáva miestom, kde dostávajú možnosť
zmysluplne tráviť svoj voľný čas, stretávať sa
s inými rovesníkmi, získavať možnosť učiť sa
novým veciam, spoznávať nových priateľov
a to najlepšie je, že sa to všetko odohráva v ich
prirodzenom prostredí.
V dennom stacionári sa poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej
osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia a stravovanie. Zároveň sa zabezpečuje pre klientov rozvoj pracovných zručností
a záujmová činnosť. Sociálne služby v dennom
stacionári sa poskytujú ambulantnou formou,
to znamená, že klienti prichádzajú ráno do
stacionára a po max. 8 hodinách pobytu sa
vracajú do svojho prirodzeného prostredia,
domov - k svojím rodinám.
		
Život v našom dennom stacionári je		
veselý, pestrý a vždy nám ukazuje, aký je		
		
život krásny, keď sa žije naplno.
		
Snažíme sa o podporu účasti klientov na
spoločenskom živote a dianí nielen v stacionári ale aj obci. K našej činnosti patria aj
oslavy narodenín a menín klientov/klientok,
posedenie pri vianočnom stromčeku, slávenie rôznych sviatkov, ako sú deň matiek,
medzinárodný deň žien, úcta k starším a iné.
Podľa našej finančnej a personálnej možnosti
realizujeme aj výlety na spoločenské podujatia v obci, ale aj mimo nej.
Život v našom dennom stacionári je
veselý, pestrý a vždy nám ukazuje, aký je život
krásny, keď sa žije naplno. A kto nám neverí,
nech sa príde osobne presvedčiť, naše dvere
sú otvorené pre všetkých.
Mgr. Martina Šoltésová, sociálna pracovníčka
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Nezahadzujte
kroje po starých
rodičoch ...
Vážení občania, vedenie súboru
Šarišske šintire sa na vás obracia s prosbou,
týkajúcou sa tradičného odevu našich predkov.
Pred
vianočným
vystúpením
„Šarišskych šintiroch “ sme spolu s rodičmi
detí pracne zháňali vrchné oblečenie na kroje. Nepodarilo sa nám to na sto percent, niektoré dievčatá mali namiesto „bambuchačiek“
ovinuté moderné šály, „kerešku“ či „huňku“
mali oblečené iba niektoré. Obliecť chlapcov
bolo ešte náročnejšie. Uvedomili sme si, že
z roka na rok sa táto situácia bude opakovať
a každý rok to môže byť náročnejšie.
Impulzom k našej prosbe bol veľkorysý darček pani Margity Maťuťovej. Tá nám
v prvých dňoch tohto roku z vlastnej iniciatívy
priniesla 26 krásnych, ručne vyšívaných šatiek
– tzv. „štofiek“. Bolo to od nej krásne gesto,
vďaka ktorému získala šatky celá dievčenská
časť súboru. Podobne krásne gesto urobila
pani Verona Zuskáčová, od ktorej sme získali
dve „kidle“, „lajblík“, „košuľe“ aj „kerešku“.

Ak máte doma zvyšné kroje po starých
rodičoch, neváhajte kontaktovať vedenie
folklórneho súboru.
			
Boli by sme veľmi vďační,
ak by sa podobných darcov našlo viac. Viacerí ľudia, ktorých sme oslovili, nám s poľutovaním povedali, že súčasti krojov po svojich
rodičoch, starých rodičov spálili alebo zahodili. Veľmi by sa nám zišli „lajbľiki“ vrchné
oblečenie – kerešky, huňky, jopky, prípadne
krátke kožuchy z ovčích kožiek. Podobne by
sme na pokrývku hlavy privítali „bambuchački“, „baršoňove chustki“, „barankove chustki“
prípadne „metrufki“.
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Kontaktovať môžete vedenie súboru
(PhDr. Margitu Pinčákovú, Mgr. Denisu Holecy, Máriu Čekanovú, Ing. Petru Ivaneckú),
prípadne kohokoľvek z rodičov členov súboru.
Vopred ďakujeme.
PhDr. Margita Pinčáková

Babinec
MILÉ DETI, DIEVČATÁ, ŽENY...
Žijeme v dobe stresu a náš uponáhľaný
životný štýl vedie len k tomu, že pod tlakom
starostí a povinností je naše telo vyčerpané
a náchylné na rôzne choroby. Poďme s tým
niečo urobiť!
Sú viaceré aktivity, ktoré človeku
pomôžu kvalitne sa odreagovať. Ponúkam vám
únik z každodenného stereotypu a spoločne
strávené chvíle plné relaxu a pohody.
							
Tie, ktoré poznáte moju tvorbu viete,
že akákoľvek technika či materiál mi nie sú
cudzie a rada skúšam nové veci. So svojimi
skúsenosťami sa rada podelím, preto mi napadlo zrealizovať myšlienku, ktorú už dlhšie
nosím v hlave. Tvorivé dielne pre mamičky
s deťmi, prípadne samostatne pre deti a zvlášť
pre ženy. Naučíme sa pracovať s rôznym materiálom, vyskúšame si techniky, o ktorých
ani netušíte, že existujú. Vyrobíme si darčeky
i dekorácie, ktoré potešia vašich blízkych a
ktorými si zútulníte svoje domovy. Zhotovíme
si doplnky, ktoré skrášlia odev. Recykláciou
nepoužívaného odevu si dokážeme vytvoriť
priam umelecké diela.

Vytvorme tvorivé dielne pre mamičky s
deťmi, poprípade samostatne pre deti a
naučme sa vyrábať darčeky na skrášlenie
domova, doplnky na skrášlenie odevov a
ešte viac zaujímavých vecí.
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Tvorivé dielne sú nenáročné miesto,
kde môžeme rozvíjať svoju zručnosť, estetické
cítenie a inšpirovať sa navzájom. Samozrejme,
že pri takto spoločne strávených chvíľach rozoberieme aj svoje problémy a starosti, vymeníme si recepty alebo poradíme si navzájom.

muž je majstrom svojho kuchárskeho remesla. Jedným z nich je aj poslanec Obecného
zastupiteľstva Jozef Hrušovský. Práve on sa
chce podeliť o recepty na jedlá, ktoré môžu
byť ozdobou aj Vášho stola.

Vraví sa, že lepšie raz vidieť ako päťkrát
počuť. Pozrite si teda moju tvorbu na facebooku.

Predjedlo:

Na stránke Creativalena pravidelne
pridávam výrobky, ktoré som zhotovila /roztriedené sú v albumoch, ktoré sú pomenované
podľa toho, či ide o textilnú tvorbu, modelovanú, šperky a iné/. Budem rada, ak si ju prezriete a na základe vašich požiadaviek spoločne
vyrobíme plán budúcich stretnutí.
Viem si dokonca predstaviť, že v letnom období by sa tvorivé dielne mohli konať
na záhrade a modelované i maľované dielka
by rýchlejšie schli na slniečku. Keby sme si pri
tom pripravili aj malé občerstvenie, bol by to
určite užitočne strávený čas v kruhu podobne
pozitívne naladených ľudí.
Toto je moja predstava. Teraz potrebujem spätnú väzbu. Bol by záujem o podobnú
aktivitu?
Ak máte nejaký nápad, pripomienku, prípadne sa vám ten môj pozdáva,
kontaktujte ma osobne, cez facebook, alebo
cez starostu obce.
Ing. Alena Kohútová

Kuchárske okienko
– varím, varíš,
varíme ...
Do pomyselnej komnaty BABINCA dnes
vstupuje aj prvý muž. Kuchárske remeslo
už dávno nie je len doménou žien. Nejeden

Prajeme Vám dobrú chuť!

CVIKLOVÉ CARPACIO S BRYNDZOVOU
PENOU PRE 4 OSOBY
3 menšie cvikly dáme uvariť do osolenej
vody. Po uvarení očistíme a nakrájame na
tenučké plátky. Plátky vrstvíme v miske,
alebo nádobe s plochým dnom a striedavo
pokvapkáme suchým červeným vínom a
jahodovým sirupom. Necháme marinovať cca
24 hodín pred podávaním v chladničke.
125 g bryndze, 50g masla izbovej teploty,
0,05l smotany na šľahanie rozmixujeme
mixérom na penu, v miske jemne premiešame
s pažítkou.
Na tanier opatrne bez marinády
poukladáme plátky cvikly, Polievkovými lyžicami vyformujeme z peny “nok” resp. knedličiek,
dáme do stredu taniera. Dodekorujeme rucollou, alebo mix šalátom s jedlými kvetmi.
(kúpite v marketoch.) Podávame s nasucho
opečenými plátkami bagety.
ČOKOLÁDOVÁ TORTIČKA
CCA 10-12 KÚSKOV.
300g čokolády obsahujúcej minimálne
72% kakaa rozpustíme s 300g masla v miske
položenej v horúcej, nie vriacej vody. Zo 6 žĺtkov a 250 g práškového cukru vyšľaháme na
penu. V druhej nádobe vyšľaháme z bielkov
tuhý sneh. Do rozpustenej čokolády s maslom primiešame 100g strúhaného kokosu,
50g preosiatej polohrubej múky a 1/2 prášku
do pečiva. Pridáme penu zo žĺtkov a nakoniec
zľahka premiešame tuhý sneh. Nie mixérom.
Tortovú formu vymastíme maslom, obsypeme
hrubou múkou a vylejeme do nej čokoládovú
hmotu. Dáme piecť do vyhriatej rúry 180°C na
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30 minút. Torta je upečená, keď špáradlom
pichnete do torty a to zostane suché.
Po upečení necháme vychladnúť
prikrytú utierkou pri izbovej teplote. Nedávame do chladničky.
Tortu rozdelíme na časti, podávame
na dezertnom tanieri. Cez sitko poprášime
práškovým cukrom, dozdobíme lístkami čerstvej mäty, plátkami čerstvých jahôd., prípadne
šľahačkou.

Veľká Noc pripravujeme
Veľkonočnú burzu ...
Pred Vianocami sa v priestoroch dolnej zasadačky obecného úradu uskutočnila
Vianočná burza, ktorá mala veľmi pozitívny
ohlas. Burza mala aj dobročinný charakter
a počas jej konania sa vyzbieralo 225 €, ktoré
sme venovali na činnosť denného stacionára
v našej obci. Na základe Vašich pozitívnych
ohlasov a podnetov chceme pripraviť aj burzu, na ktorej sa môže zúčastniť ktokoľvek kto
pripraví, prinesie a ponúkne rôzne predmety
za symbolickú cenu s veľkonočnou tematikou,
ktoré skrášlia naše príbytky počas blížiacich sa
Veľkonočných sviatkov.

Veľkonočná burza sa uskutoční dva
týždne pred Veľkonočnými sviatkami
v piatok 05.04.2019, popoludní od
14:00 do 18:00 hod.
			
Aj tentoraz by sme chceli
burzu spojiť s dobročinnosťou a preto chceme podporiť Detský týždenný letný tábor,
ktorý organizuje eRKo v spolupráci s Farským
úradom. Účasťou na týchto aktivitách
prispejeme k vzájomnému obohateniu
a zároveň podporíme voľnočasové aktivity
našich detí počas letných prázdnin.
Tešíme sa na Vás!
Mgr. Stanislav Mathia
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Šport a kvapka
krvi – v zdravom
tele, zdravý duch ...
V prvom čísle Malošarišského obecného
žurnálu mi dovoľte v skratke vám predstaviť
športový život v našej obci za nedávne obdobie. Snáď vám to pomôže zorientovať sa
v ponuke podujatí, ktorá tu momentálne je,
resp. ozvite sa prosím ďalší, ktorých som tu
nespomenul a taktiež robia nejakú športovú
činnosť v obci.

Aj keď u mládeže je hlavné to, že
sa hýbe, športuje a nie naháňanie
bodov.
Malý Šariš už nie je spájaný len s futbalom, ale
rekreační športovci sa angažujú aj v stolnom
tenise, šípkach a napr. aj v stolnom hokeji.
17.11.2018 sa uskutočnil v poradí už 3.
ročník Malošarišského Ping Pong Cupu. 26
mužov a 7 žien absolvovali maratón stretnutí
za zeleným stolom. Popoludnie pred turnajom bolo venované dobrej veci a 26 občanov
sa zúčastnilo darovania najvzácnejšej tekutiny - krvi. Za účasť na akcii vám patrí veľká
VĎAKA. Kvapku krvi plánujeme zorganizovať
aj tohto roku. Predbežný termín je určený na
mesiac november.
Tesne pred vianočnými sviatkami partia nadšencov zorganizovala turnaj v stolnom hokeji. 10 hokejisti zvádzali tuhé boje
a boli sme svedkami viacerých zaujímavých
výkonov.
Pred koncom roka sa uskutočnil
1. ročník turnaja v šípkach. Aj tam štartujúci (bolo ich 30) predviedli pevnú ruku, presné
oko a výborné výsledky.
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Začiatkom januára sa pre zmenu Páni v
najlepších rokoch, ktorí majú radi futbal predstavili na X. ročníku Trojkráľového turnaja
v halovom futbale. Na tomto podujatí sme si
schuti zašportovali a v rámci svojich možností a zdravotného stavu sme sa snažili o čo
najlepšiu reprezentáciu našej obce.
Najnovším prírastkom do rekreačného
športového diania v Malom Šariši je kruhový
tréning určený pre všetky dámy. Ktorá z vás
má chuť zašportovať, urobiť niečo pre seba,
alebo len tak “zabiť nudu”, príďte každý piatok
od 18:00 hod. na Obecný úrad.
Čo sa týka registrovaného športu, tak
tam sme činní vo futbalovom kolotoči. Mužstvo
dospelých začína jarnú časť sezóny 7.4.2019
na domácej pôde s Pečovskou Novou Vsou.
Chlapci sú účastníkom 6. ligy dospelých, ktorá
spadá pod ObFZ Prešov.
V zimnom období sa prihlásili do
1. ročníka Zimného turnaja ObFZ Prešov.
V prvom zápase zdolali mužstvo Jakubovan
v pomere 2-0. V druhom zápase naši muži
nestačili na mužstvo Hermanoviec a podľahli
im výsledkom 1 – 3. Posledný duel sme vyhrali
nad Chmeľovom 3 – 1.
Ako prví odštartujú odvetné boje naši
dorastenci. Už 30.3.2019 sa ako účastník III.
ligy Šarišskej predstavia na ihrisku súpera.
Hostiť ich bude mužstvo Chminian. Táto súťaž
spadá pod Východoslovenský futbalový zväz.
Naša najmladšia futbalová budúcnosť,
účastník 3. žiackej ligy ObFZ Prešov, začína
odvetnú časť sezóny 6.4.2019 vo Víťazi. Pevne
veríme, že po zápase budú oni víťazi a potešia
nás 3 bodmi. :-)
Aj
prostredníctvom
žurnálu
vás
chceme poprosiť o podporu a aktívnu účasť na
zápasoch vašich ratolestí. Na ihriskách súperov je problematické zabezpečiť skrz dopravy
a vaša pomoc je preto vítaná.
Novinkou v roku 2019 je oživenie
kedysi veľmi obľúbeného turnaja vo futbale
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o pohár predsedu družstva. Mužstvá Kojatíc,
Svinej, Župčian a Malého Šariša sa rok čo rok
stretávali na turnaji, ktorý sa hral rotačným
systémom, t.j. každý rok bol turnaj v inej obci.
So súhlasom starostov spomenutých obcí,
chcem turnaj oživiť a 1. ročník by sa mal konať
na prelome prázdnin. Turnaj bude pre starých
pánov.
Malošarišania. Dúfam, že vás vyššie uvedené informácie aspoň sčasti zaujali a pomohli
vám zorientovať sa v športovom dianí v našej
obci. Ako som spomínal v úvodných vetách,
keď realizujete nejakú športovú činnosť, resp.
máte nejaký zaujímavý nápad, myšlienku,
ktorá by mohla zaujať obyvateľov našej obce,
dajte nám o tom vedieť. Radi o vašom nápade
podebatujeme a snáď z toho vznikne niečo
nové, čo poteší obyvateľov Malého Šariša.
Ing. Pavol Kušnír

Na záver –
ale nie nemenej
dôležité ...
POKLÁDKA OPTICKÉHO KÁBLA
Nakoľko sa v obci realizuje pokládka optického kábla, sú s tým spojené nevyhnutné výkopové práce. Žiadame občanov
o trpezlivosť a ústretovosť pri komunikácii so
zamestnancami spoločnosti, ktorá pokládku kábla realizuje. Taktiež žiadame najmä
počas nepriaznivého počasia o trpezlivosť
a zhovievavosť pri terénnych prácach, ktoré
sú nevyhnutné pri realizácii tohto zámeru. Po
realizácii projektu bude zjednodušený prístup
k telekomunikačným a internetovým službám.

Správy obecného rozhlasu je možné
dostávať aj prostredníctvom SMS
správ.
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Je však potrebné nahlásiť Vaše mobilné
telefónne číslo a požiadať o túto službu na
obecnom úrade počas úradných hodín.
S príchodom jari a slnečného počasia
sa aj tento rok častejšie stretávame s vypaľovaním trávy a bylinných porastov. V mnohých
prípadoch sa končí vypaľovanie zásahom
hasičov. Chceme Vás v súvislosti s prichádzajúcou jarou, časom zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov upozorniť na opatrenia, nevyhnutné k znižovaniu požiarovosti
v prírode v jarnom období.

Plošné vypaľovanie tráv a porastov
zakazuje zákon č. 314/2001 Z.z. o
ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, ktorého porušenie môže stáť občana do 331 eur.
Ak by sa však takéhoto priestupku dopustila právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pokuta môže dosiahnuť až
do výšky 16 596 eur. Vzhľadom k výraznému
nárastu počtu požiarov v prírodnom prostredí
počas jarných dní, hasiči opätovne varujú pred
nebezpečenstvom jarného spaľovania suchej
trávy, lístia a vetví z poorezávaných stromov
a vypaľovania trávnatých porastov.
Menej príjemnou témou sú dane
a poplatky. Zákon nám ukladá, aby sme sa
zaoberali aj touto problematikou. Snažíme sa
pochopiť nepriaznivú sociálnu situáciu niektorých obyvateľov našej obce, ale platiť dane
je povinnosť. Neplatenie daní je neférové
k tým občanom, ktorí si plnia svoje povinnosti načas a doplácajú na tých menej disciplinovaných.
Doplácajú z toho dôvodu, že finančné
prostriedky by mohli byť použité na ďalší rozvoj obce, t.j. aby sa obec mohla rozvíjať, je potrebné aby sa napĺňala aj obecná pokladnica.
Pre zaujímavosť uvádzam aj konkrétne čísla.
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K 27.02.2019 celková dlžná suma od
všetkých dlžníkov na vodnom a stočnom bola
5 004,77 €.
Za komunálny odpad celková dlžná
suma bola 3 060,77 €.
Na dani z nehnuteľnosti celková dlžná
suma bola 5 129,78 €
Za psa celková dlžná suma bola 130 €.
To je 13 325,32 €, ktoré momentálne
chýbajú v obecnej kase.
Hľadajme preto spôsob ako dať veci
do poriadku a nájdime cestu k obojstrannej
spokojnosti. Naozaj chápeme, že doba nie je
ľahká. Dohoda o splátkovom kalendári je jeden
zo spôsobov ako nájsť cestu zo začarovaného
kruhu. No s iniciatívou musí prísť ako prvý
občan, ktorého sa daný problém týka. 			
Neriešením a nehľadaním spôsobu
riešenia sa okruh zadlženosti iba prehlbuje.
Určite však problém vieme spolu vyriešiť. Veď
kde je vôľa, tam je aj cesta.
Kompostovisko pri čističke slúži na
uskladnenie bio odpadu zo záhrad. Nakoľko
nedisciplinovaní občania s trvalým pobytom mimo obce Malý Šariš začali zvážať na
kompostovisko stavebnú sutinu, starý nábytok a iný komunálny odpad, bolo nevyhnutné pristúpiť k otváracím hodinám, počas
ktorých je možné uskladniť bio odpad na
kompostovisku. Kompostovisko je otvorené
denne počas prítomnosti zamestnanca ČOV
od pondelka do soboty v čase od 8:00 do 11:00
hod.

Ponúkame občanom možnosť
zakúpenia čiernych vriec na zber komunálneho odpadu za 1 euro / ks.
Neoznačené vrecia sa vyvážať
nebudú.
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Poplatky úhrad
za služby poskytované obcou
Malý Šariš
Prenájom kultúrnej miestnosti za účelom:
Rodinná oslava – 25 €/akcia
Smútočná hostina – 15 €/akcia
Reklamná akcia – 15 €/hodina
Prenájom hrobového miesta:
Jedno hrob – 10 €/10 rokov
Dvoj hrob – 20 €/10 rokov
Detský hrob – 5 €/10 rokov
Prenájom domu smútku:
S chladiacim boxom do 3 dní – 15 €
Bez chladiaceho boxu (len obrad) – 10 €
Novoosadené hroby:
Jedno hrob – 40 €/10 rokov
Dvoj hrob – 100 €/10 rokov
Prenájom hnuteľných vecí:
Malotraktor za účelom prevozu – 10 €/ každá
začatá hodina
Prívesný vozík – 5 € /deň

Pomôžme si navzájom – 2%
z dane
Jeden zo spôsobov ako získavať zdroje
do obce najmä na podporu spoločenských aktivít je prostredníctvom darovania 2% daní.
V obci máme dostatok organizácií,
ktorým by sme prostredníctvom prostriedkov
z darovaných 2% daní pre Občianske združenie Lepší Malý Šariš vedeli pomôcť. Pomôžete
tak dobrej veci a Vás to nebude nič stáť. Z vyzbieraných financií tento rok plánujeme opäť
podporiť Materskú školu v Malom Šariši, ale aj
detskú ľudovú skupinu Šarišské šintire či denný stacionár.
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V posledných rokoch sme za takto
získane prostriedky zakúpili pre deti do Materskej školy v Malom Šariši viacero užitočných
vecí. Tie vybrala pani riaditeľka, nakoľko sama
najlepšie vie, čo škôlka a deti najviac potrebujú. Konkrétne to boli digitálny mikroskop,
farebná tlačiareň, digitálny fotoaparát a diktafón.
Postup ako darovať 2% a samotné tlačivo (Vyhlásenie) nájdete tu:
https://uloz.to/tam/_PSan1Ce3pR7g
Každému darcovi vopred veľmi pekne
ďakujeme.
Ing. Peter Novák

Ponuka spolupráce
Chcete byť prispievateľom obecného
občasníka Malošarišský obecný žurnál ? Dajte
nám o sebe vedieť. Ak máte tému s ktorou sa
chcete podeliť s ostatnými, alebo ktorá je aktuálna a pomôže obci a jej obyvateľom ozvite
sa nám. Tešíme sa na spoluprácu !

Súťaž – kto nehrá, nevyhrá
Máte súťaživého ducha ? Tak sa zapojte
do našej súťaže. Podmienky sú jednoduché.
Stačí keď do 15.4.2019 pošlete odpoveď na
(veríme že) jednoduchú otázku. Správnou
odpoveďou sa dostávate do žrebovania o 3
darčekové predmety obce Malý Šariš.
Odpoveď zasielajte mailom na adresu :
sutaz.malysaris@gmail.com
OTÁZKA :
V akej obci sa narodil náš duchovný otec,
Mgr. Ján Petro?
Držíme vám palce a tešíme sa na vaše
odpovede.

