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Tri rieky – Jedna budúcnosť
Príležitosť vytvoriť lepšiu budúcnosť komunít z troch povodí
Tlačová správa, Mesto Levoča, Obce Hornej Torysy a MVO Ľudia a voda, Levoča, 18. marca 2015
Mesto Levoča a obce Hornej Torysy v spolupráci s MVO Ľudia a voda organizujú prvé pracovné
stretnutie k integrovanému rozvoju regiónov Spiša a Šariša, v ktorých pramenia rieky Poprad, Hornád,
aj
Torysa.
Účelom
stretnutia
je
vytvorenie
spoločnej
iniciatívy
pre
skutočné
naštartovanie integrovaného rozvoja miest a obcí v regiónoch. Tak, aby bolo radosťou v nich žiť, nie
z nich utekať.
Prvé pracovné stretnutie sa uskutoční 18. marca 2015 v Levoči za účasti viac ako 40 zástupcov
samospráv a ďalších zainteresovaných z regiónov Spiša a Šariša. Ambíciou iniciatívy je ozdravovaním
prírody a miestnych klimatických podmienok ozdravovať aj sociálne vzťahy v komunitách, posilňovať
aktívnu zodpovednosť obyvateľov za svoju rodinu, komunitu i región. Vytvárať tak viac pracovných
príležitostí priamo v regiónoch, aby tam ľudia mohli dôstojne žiť, zakladať rodiny a vychovávať svoje
deti.
Projekt je pokračovaním 20 ročnej spolupráce s obcami Hornej Torysy pri alternatívnych riešeniach
získavania vodných zdrojov. Získané poznatky ukázali, že za investičné prostriedky, potrebné na
výstavbu vodárenskej nádrže Tichý Potok na rieke Torysa je možné dosiahnuť viacnásobne vyššie
a rozmanitejšie pozitívne efekty. V povodiach troch riek na území 338 obcí v ôsmich okresoch
môžeme získať minimálne 5-násobne viac vody. Vytvoriť viac ako 6 tisíc pracovných príležitostí na 5
rokov so všetkými následnými pozitívnymi efektmi. Takto využité prostriedky majú potenciál nielen
zabezpečiť nové zdroje pitnej vody, ale aj poskytnúť dvom regiónom tak prepotrebný celoplošne
pôsobiaci rozvojový impulz. Jednoducho povedané. Tá istá investícia, traumatizujúca miliónmi
kubíkov vody v 65 metrov vysokej priehrade nad hlavami obyvateľov jednej obce, môže priniesť
viacnásobný úžitok 600 tisícom obyvateľov 338 obcí dvoch regiónov.
Preto prvé pracovné stretnutie ponúka odpovede na to, prečo je (ako môže byť) voda kľúčom k trvalo
udržateľnému rozvoju i ako sa dajú roztočiť kolieska prinavracania zašlej slávy historicky kultúrne
a prírodne bohatej krajiny v širokom okolí Levočských vrchov.
„Veľmi si želám, aby jednotlivci aj celé komunity Spiša aj Šariša vedeli a chceli byť aktívni a tvoriví pri
zabezpečovaní svojich potrieb a riešením problémov miest a obcí celého Spišsko-šarišského regiónu.
A to je príležitosť pre obce, ktoré sme na princípe partnerstva pozvali na prvé pracovné stretnutie
iniciatívy Tri rieky – Jedna budúcnosť do Levoče“, povedal primátor Levoče Milan Majerský. Ľubica
Džugánová, starostka Tichého Potoka primátora doplnila slovami: „Veľmi si želám, aby sa to, čo je v
prítomnosti pre obec Tichý Potok traumatizujúcou hrozbou, bolo pre mestá a obce regiónov v okolí
Levočských vrchov príležitosťou pre lepšiu budúcnosť. Príležitosťou a výzvou pre skutočnú partnerskú
spoluprácu, aby sme sebe i celému Slovensku dokázali, že my, Spišiaci a Šarišania vieme byť
zodpovední za svoje prírodné, kultúrne i historické dedičstvo. Že ich dokážeme ďalej rozvíjať
a obohacovať pre spoločnú perspektívu i prosperitu v bezpečnom domove pod Levočskými vrchmi“.
Súčasťou iniciatívy je hľadanie spoločných prienikov, pozvanie zainteresovaných k spolupráci
i oslovovanie regionálnej samosprávy i rezortných ministerstiev, aby podporili túto iniciatívu pre
plnohodnotný a dôstojný život na Spiši i Šariši.
Stretnutie sa koná pri príležitostí Svetového dňa vody (22. Marec), ako súčasť podpory Novej
koncepcie vodohospodárskej politiky Európskej únie, ktorú Rada Európy pre životné prostredie
schválila v decembri 2012.
V Levoči, 18. marca 2015,
Milan Majerský, Primátor Levoče, Ľubica Džugánová, starostka Tichého Potoka a Michal Kravčík,
predseda MVO Ľudia a voda
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