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SKRYTÝ POTENCIÁL BARDEJOVA
V Bardejove už čoskoro vznikne ďalšie miesto na oddych a relax. Radnica plánuje vybudovať vodnú priekopu, ktorá bude mať osemsto metrov
štvorcových. Pamiatkari výstavbu povolili, jej začiatok by mohol odštartovať
na budúci rok.
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Vyjadrite svoje pocity

Polievka pomoci pozvánka do parku

Multižánrový festival
Ružový bicykel

Možno ste sa ocitli v situácii, kedy ste si
uvedomili svoj pocit z konkrétneho miesta
v meste.

Inšpiráciu pre vznik tohto projektu sme
získali počas rozvozu potravinovej pomoci, ktorú Bardejovčania poznajú pod názvom “saleziánske kilo”.

Šiesty ročník podujatia plného výtvarného umenia, hudby, divadla, workshopov a neobyčajných ľudí z blízka aj zďaleka sa tradične uskutočnil aj tento rok koncom augusta (17. – 19. 8. 2018) v priestoroch kultúrno-komunitného centra Bašta
v Bardejove.

Mali ste dobrý pocit pri prechádzke, alebo
naopak niečo vás v meste náramne vyrušilo a chcelo sa vám kričať? Keď ste sa chceli
o svoj pocit alebo nápad podeliť, aby bol vypočutý a prospešný, zistili ste, že to v Bardejove nejde.
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Pri tomto rozvoze, prichádzame priamo do
rodín, ktoré sú v hmotnej núdzi. Táto skúsenosť nás viedla k nápadu vytvoriť projekt,
kde by sa ľudia stretli a spontánne pomohli
vždy jednej z týchto rodín.
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Ružový Bicykel začínal v roku 2013 ako jednoduchý multižánrový večer.
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POTENCIÁL
Tak ako každý človek keď sa narodí, tak
aj každé mesto počas svojho života má
svoj skrytý potenciál, ktorý čaká na jeho
odkrytie alebo zrealizovanie. Keď rastieme, náš potenciál je často ovplyvnený
výchovou a prostredím, ale prísne vzaté,
je skutočne na nás, ako zhmotníme a zrealizujeme svoj potenciál.
Je na nás, čím sa staneme a akým prínosom
budeme pre svoje okolie. Rovnako rastúce
mesto je ako čisté plátno, na ktorom môže
vzniknúť čokoľvek, čo si vieme predstaviť (je
samozrejme rozdiel, keď maľuje Michelangelo alebo insitný umelec).
Dôležitá je predstava, nazvime to vízia mesta, ktorá zohľadňuje všetky súčasné ale ešte
viac aj budúce potreby a záujmy väčšiny
občanov. Slovo väčšiny je podstatné a stelesňuje demokratický princíp, keďže je nerealistické uspokojiť všetkých a vždy.

vyparovaním dokáže zmierňovať teplotu
ovzdušia. Zodpovedný prístup je toto všetko
žiadať aj pri nových developerských projektoch, či už ide o nové obchodné domy, obytné štvrte alebo priemyselné zóny. Parkovacie plochy by mali byť v budúcnosti prekryté
solárnymi panelmi, ktoré na jednej strane
tienia v lete rozpálené zaparkované autá
na druhej strane produkujú “zelenú” energiu (teda nie energiu so spaľovania drevnej
hmoty z okolia Bardejova).
Skvalitňovanie existujúcich priestorov
sídlisk
Existujúce sídliska rovnako vyžadujú pozornosť a skvalitňovanie už existujúcich priestorov. Výsadba zelene, oddychové plochy,
detské ihriská, segregovaná statická dopraFoto: red va, ale aj využívanie voľných plôch na intenzifikáciu zástavby bez negatívneho dopadu
| Milo Olejár
na súčasnú obytnú štruktúru. Samospráva
podľa dostupných informácii začína riešiť
medzi Dlhou Lúkou a bývalými “strojárňa- vnútroblokové priestory.
mi”). Takto riešené územia, ovplyvnené
ekonomikou projektu, končia často dlho bez Ul. Dlhý rad
infraštruktúry, keďže sa očakáva, že majitelia
pozemkov sa poskladajú na realizáciu cesty Po spustení do prevádzky nedávno
a ostatných sieti.
dokončený obchvat mesta má odľahčená

Bardejov je relatívne malé mesto, v súčasnosti je mimo hlavných cestných ťahov
(na rozdiel od historickej minulosti) a bez
diaľnice. To ho predurčilo na stagnáciu v demografickom rozvoji. To na jednej strane má
negatívny dopad na potenciál ekonomického
rozvoja, na druhej strane to zdržalo už aj tak
živelnú a neorganizovanú zástavbu riadenú Pri riešení ďalšich podobných území v meste
“trhom” a prevažne individuálnymi záujma- je podľa mňa potrebné, aby samospráva prebrala aktivitu a riešila tieto územia
mi majiteľov pozemkov.
v súčinnosti s existujúcimi vlastníkmi, tak
Mnohí z nás cítia, že v Bardejove sme aby základná infraštruktúra, vrátane ponevyužili veľa príležitosti a niektoré z nich trebnej zelene, sídliskových plôch zelene
sú nenávratne stratené. Stále však máme a plôch pre vybavenosť boli súčasťou projekmožnosť pozerať do budúcna optimisticky. tu. Podobné príležitosti čakajú na Vinbargu,
Kde možno vidieť potenciál mesta v rozvoji kopci na Mihaľov a mnoho ďalších väčších
pre ďalšie obdobie v rámci územného roz- alebo menších lokalít.
voja?

Zmena klimatických podmienok

Mestom riadené developerské projekty
Zmena klimatických podmienok je každý
voľných plôch
rok evidentnejšia, horúce dni pribúdajú a sú
Problém dopytu po stavebných pozem- aj horúcejšie. Naše mesto má možnosť (aj
koch je predovšetkým historická parcelácia potrebu) na to reagovať v predstihu. Jedným
pozemkov na voľných plochách určených na z potrebných riešení je zintenzívniť výsadbu
zástavbu, ktorá nie je využiteľná na výstav- vzrastlej zelene (stromy) pozdĺž chodníkov
bu (príliš veľa vlastníkov, príliš úzke parcely a a vytvárať tak priaznivejšiu mikroklímu.
absencia ciest).

V Bardejove sme nevyužili

Pozemky je potrebné preparcelovať, tak veľa príležitosti a niektoré sú
aby boli vyčlenené parcely na cesty a ostatnú infraštruktúru. Tu dopyt po pozemkoch nenávratne stratené. Stále však
vyplňujú aktivity súkromných firiem, ktoré máme dôvod pozerať do budúcna základe objednanej urbanistickej štúdie na optimisticky.
a dohody s vlastníkmi riešia tento problém
MILO OLEJÁR
a vytvárajú hodnotu pre súčastných
majiteľov v súčasnosti nevyužiteľných Druhá potreba je redukovať betónové plochy
pozemkoch (príklad územia na pravej strane a zadržiavať zrážkovú vodu v území, ktorá
pri vstupe do kúpeľov alebo územia medzi
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ulica Dlhý rad potenciál na svoju premenu. Je vhodná na transformáciu na park
s pridruženými parkovacími plochami a
čiastočnou pešou zónou ako nástupná brána do mestskej pamiatkovej rezervácie. To
predpokladá dokončenie objektu bývalej
pošty a hotela Republika, ktorý dlhodobo
chátra. K týmto objektom sa v nedávnej
minulosti zaradil aj samosprávou predaný
objekt Centra voľného času.
Najväčší potenciál v každom meste je
v ľuďoch. V praxi to znamená prácu samosprávy so špičkovými odborníkmi pre
jednotlivé odbory rozvoja mesta, hľadanie
najvýhodnejších riešení formou súťaže,
ale aj priame zapájanie obyvateľov mesta
do prípravy jednotlivých projektov formou
spätnej väzby a určovania cieľov riešenia
aj občanmi už počas projektových príprav.
Týmto sa bude predchádzať prekvapeným
tváram občanov pri začatí výstavby.
Určite vidíte potenciál mesta aj v iných
oblastiach života mesta. Možno vo výchove a
vzdelávaní mládeže, v športe, turizme, lesnej
správe? Budeme radi, ak sa na stránkach
našich novín o tieto vízie s nami a občanmi
mesta podelíte v niektorom z nasledujúcich
vydaní novín.

KONTAKTUJTE NÁS
noviny@ahojbardejov.sk

ahojbardejov.sk

PREZIDENT BARDEJOVSKÉHO
FUTBALOVÉHO KLUBU KANDIDUJE
NA PRIMÁTORA. CHCE ŽIVÉ MESTO
Svoju kandidatúru na primátora ohlásil
v utorok pred médiami aj Stanislav Soroka.
Ženatý, 41 ročný rodený Bardejovčan bude
kandidovať ako nezávislý, bez podpory politických strán. Pred dvomi rokmi sa stal
prezidentom futbalového klubu Partizán.
Klub dotuje z vlastných peňazí.
Podľa jeho vlastných slov chce, aby sa
o Bardejove hovorilo a písalo v súvislosti
s talentovanými športovcami a nie v súvislosti s drogovou kriminalitou. Okrem toho
podniká v oblasti stavebníctva a gastronómie.
„Dávam prácu takmer 300 ľuďom a veľmi
dobre viem, aké dôležité je v tomto regióne
každé vytvorené pracovné miesto, ktoré politické strany sľubujú už niekoľko desaťročí. Prostredie, v akom musia tunajší podnikatelia fungovať, poznám veľmi
dobre. Je neflexibilné, nekomunikatívne,
neorientované na klienta,“ upresnil Soroka.
Pracuje s mladými ľuďmi

skvelé, ak sú zrealizované, no zároveň ich
sprevádzajú rôzne pochybnosti. Napríklad, či
to nemohlo byť urobené lacnejšie, prečo to
vyhrala konkrétna firma, či boli rekonštrukcie
urobené naozaj kvalitne. Pracujem s mladými
ľuďmi. Problémom je, že z mesta utekajú preč.
Za prácou do Prešova, za zábavou do Košíc, do
kina musia chodiť najbližšie do Bardejovských
Kúpeľov, do aquaparku napríklad do Svidníka.
Nestavajú sa nové, ani nájomné byty a ceny
starých sú premrštené až na úroveň cien
nehnuteľností v krajskom meste. Najčastejšia
odpoveď ľudí na otázku, čo im v meste chýba,
bola ŽIVOT.“
Stavať na cestovnom ruchu
Mesto podľa neho stráca dych a energiu
a nové generácie strácajú dôvod zostať. Úlohu nového primátora vníma ako pokračovanie v zlepšovaní a modernizácii mesta
s maximálnou transparentnosťou a s modernizáciou komunikácie s ľuďmi.

„Toto mesto má na to, aby tu bol život aj mimo
Ku kandidatúre ho inšpirovali potreby mladej historického jarmoku. Ak si prehodnotíme prigenerácie.
ority a dokážeme stavať na cestovnom ruchu,
tak využijeme naplno aj potenciál Barde„V našom meste sa toho urobilo veľa. Veľa jovských Kúpeľov a nenecháme schátrať
rôznych investícií a opráv. Každé voľby ľuďom mestský majetok. Je načase začať realizovať
sľubujú nové a nové investície, ktoré sú síce aj cyklistickú infraštruktúru, prepojiť kúpele

s mestom a naplno zapracovať na cestovnom
ruchu.“
Mesto nie je smart
Silnou témou podľa Stanislava Soroku je aj
SMART mesto.
„Takmer všetci dnes máme smartfóny, no
nijako to nevieme využiť na napojenie sa na
verejné služby, lebo naše mesto smart nie
je. V Bardejove musíme zachovávať tradície,
pretože sú vzácne, no sú veci, ktoré by sme
už naozaj mali robiť moderne a to dokážu
iba ľudia s moderným pohľadom na mesto. Môžeme mať živý Bardejov, ak budeme
počúvať názory a potreby všetkých generácií.
Chcem využiť svoje skúsenosti a schopnosti
v prospech a progres Bardejova ako nezávislý
primátor, ktorého naše mesto nikdy nemalo. Kandidujem, lebo nechcem, aby Bardejov
prichádzal o ľudí a aj o svoje možnosti,“ uviedol
na tlačovom brífingu pri ohlásení kandidatúry.
Program nechať otvorený ľuďom
Celý program, pripravovaný s odborníkmi
z rôznych oblastí chce zverejniť v septembri
a ponechať ho otvorený ľuďom, aby ho mohli
dopĺňať vlastnými nápadmi a potrebami.
(red)

Foto: archív S.S.
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VYJADRITE SVOJE POCITY...

Foto: pocitovemapy.sk
Možno ste sa ocitli v situácii, kedy ste si
uvedomili svoj pocit z konkrétneho miesta
v meste. Mali ste dobrý pocit pri prechádzke, alebo naopak niečo vás v meste
náramne vyrušilo a chcelo sa vám kričať?
Keď ste sa chceli o svoj pocit alebo nápad
podeliť, aby bol vypočutý a prospešný, zistili
ste, že to v Bardejove nejde.
Akoby o váš pocit, názor nebol záujem. To už
neplatí. Vďaka Cechu Architektov Bardejova
svoj názor môžete vyjadriť dokonca z pohodlia vašich domov pri počítači alebo tablete.
Tieto podnety budú následne vyhodnotené a
ponúknuté samospráve k informovanejšiemu
rozhodovaniu o verejných priestoroch. Kto
pozná a rešpektuje pocity obyvateľov, vie lepšie plánovať mesto.
Čo sú pocitové mapy
Pocitová mapa je interaktívny online nástroj,
ktorý ponúka možnosť aktívneho zapojenia
občanov do zberu informácií a názorov na
verejné priestory. Ide o prostriedok participatívnej tvorby verejného priestoru. Pocitové
mapy tak vytvárajú jeden z podporných pod-

kladov pre plánovanie investičných akcií, vytváranie koncepcií dopravy, či zelene. Hlavne
však dávajú informáciu politikom, úradníkom
a urbanistom, k správnemu rozhodovaniu pri
vytváraní priestorov, ktoré užívate. Politici
niekedy akoby žili v inom meste, než o ktorom
rozhodujú.
Ako to funguje
Na stránke www.pocitovemapy.sk vyberte Bardejov. Do mapy budete postupne
označovať miesta, ktoré sa budú pridržiavať
štyroch kategórií: atraktívnosť priestorov,
doprava, zeleň a bezpečnosť. Každá kategória obsahuje dve otázky. Dokopy vám tak
položíme 8 otázok k Bardejovu. Ku každej
otázke môžete označiť aj viacero miest. Tiež
sa potešíme stručnému popisu, prečo sa vám
dané miesto páči alebo nepáči.
Prečo?
Pocitové mapy na Slovensku zrealizoval
ateliér Atrium Architekti z Košíc ako pilotný projekt v Prešove k vytvoreniu manuá-

lu tvorby verejných priestorov. Následne
tento nástroj sa stal dostupný aj pre iné
samosprávy, ak vyjadrili záujem a zaplatili poplatok. Vo väčšine miest tieto pocitové
mapy prinášajú prevažne práve samosprávy.
V prípade Bardejova to sú miestni architekti,
združení v Cechu architektov, ktorí z vlastných
prostriedkov dotovali neuspokojovanú potrebu mesta v oblasti zberu názorov občanov
a zaplatili poplatok realizátorom projektu
a týmto spôsobom nahradili iniciatívu samosprávy. Dôvodom je hlavne zámer skvalitniť proces tvorby priestorov v Bardejove na
základe podnetov od občanov a týmto spôsobom napomôcť samospráve pri jej úlohe.
Čo s nazbieranými údajmi
Výsledky z pocitových máp budú spracované
a prístupné ako samosprávam, tak verejnosti.
Dajte politikom vedieť, čo spravili dobre a čo
treba vo vašom meste zlepšiť. Tento nástroj
nie je o kritike, ale o konštruktívnom dialógu
medzi verejnosťou a samosprávou. Na vašom
názore záleží. Viac o tejto možnosti a projekte sa dozviete priamo na stránke www.pocitovemapy.sk
(red)

Chystáte sa kandidovať
v nadchádzajúcich komunálnych voľbách?
Využite priestor na svoju prezentáciu
v týchto novinách a dajte o sebe vedieť

TU SA O VÁS DOZVIE CELÝ BARDEJOV
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CE.ZA.AR
CE.ZA.AR je cena Slovenskej komory architektov za architektúru. Jej prvý ročník je
datovaný do roku 2002 a za vyše 15 rokov
svojej existencie sa vypracovala na azda
najvýznamnejšie ocenenie, ktoré je možné
v oblasti architektúry na Slovensku dosiahnuť.

V novembri minulého roku, vďaka spolupráci
Cechu architektov Bardejova so Slovenskou
komorou architektov, po prvýkrát zavítala
putovná výstava ceny za architektúru CE.ZA.
AR i do Bardejova a v kultúrno-komunitnom
centre BAŠTA si tak mohli Bardejovčania pozrieť prihlásené, nominované i ocenené diela Slovenskej architektúry. Dobrá správa je,
Úlohou ocenenia CE.ZA.AR je zdôrazňovať že ani tento rok tomu nebude inak.
kultúrnu hodnotu architektonických diel, podporovať a oceňovať profesionálne výkony Srdečne si vás preto dovoľujeme ako Cech
architektov, no predovšetkým kultivovať architektov Bardejova pozvať na vernisáž
verejné povedomie o nutnosti rozvoja kva- výstavy CE.ZA.AR 2017, ktorá sa uskutoční
litnej architektúry ako základného princípu 6. septembra 2018 o 17.00 v Starej synagóge
zvyšovania kvality prostredia vytváraného v Bardejove v Židovskom suburbiu. Výstava
výstavbou. Ceny za architektúru sa tradične bude o to vzácnejšia, že cenu za architektúodovzdávajú v šiestich kategóriách – rodinné ru za daný rok v kategórii obnova a prestavba
domy, bytové domy, občianske a priemyselné získal práve objekt Starej synagógy, v priebudovy, obnova a prestavba, interiér a ex- store ktorej sa bude výstava konať.
teriér. Ceny sa udeľujú pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku.
Výstava potrvá do 27.9.2018.

V BARDEJOVE VZNIKNE
VODNÁ PRIEKOPA,
ČLNKOVANIE VŠAK
NEBUDE MOŽNÉ
V Bardejove už čoskoro vznikne ďalšie
miesto na oddych a relax. Radnica plánuje vybudovať vodnú priekopu, ktorá bude
mať osemsto metrov štvorcových. Pamiatkari výstavbu povolili, jej začiatok by
mohol odštartovať na budúci rok.
V minulom roku poslanci odsúhlasili investíciu pod názvom Obnova hradobného
opevnenia a jeho zapojenie do infraštruktúry mesta Bardejov.
Hladina vody bude pokojná
„Vodná plocha je technicky riešená ako
fontána s cirkuláciou a filtráciou vody
a osvetlením, ale bez striekacích trysiek.
To znamená, že vodná hladina bude pokojná.
Teleso fontány je riešené ako vaňa z monolitického vodostavebného železobetónu.
V rámci vodnej plochy je rozmiestnených
8 kusov kamenných blokov z celkového
počtu 50 ks, navrhnutých v rámci náučného
chodníka „Park osobnosti Bardejova“.
Prístup k ním bude po betónových stupňoch
voľne rozmiestnených v priestore medzi
chodníkom lemujúcim vnútornú (juhozápadnú) stranu fontány a jednotlivými blokmi,“
prezrádza Vladimír Dušenka z oddelenia
výstavby MsÚ v Bardejove.
Šírka vodnej plochy je od cca 8,14 m do
12,076 m v dĺžke cca 80 m a hĺbke vody 30
cm.
Zkolaudovali Horný hrad
Len prednedávnom bol skolaudovaný
tzv. Horný hrad. Celá obnova južnej časti
hradobného opevnenia stála viac ako jeden
milión eur.
Nová pešia zóna ponúka aj podzemnú presklenú prevádzku s moderným výťahom
a kaviarňou. Vedenie mesta plánuje dokončiť
južnú časť a následne severovýchodnú a
východnú časť hradobného opevnenia. Tieto
investície mesto plánuje financovať hlavne z
európskych grantov a štátneho rozpočtu.
(red)

VIAC VIZUALIZÁCIÍ NÁJDETE NA
www.ahojbardejov.sk
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REZIDENČNÁ ARCHITEKTÚRA V KANADE
V roku 2001 som sa spolu s manželkou
a našimi štyrmi kuframi “vylodil” na Torontskom letisku s odhodlaním pokoriť veľký
svet. Na letisku nás už čakali spolužiak zo
strednej a jeho známy s autom, zhodou
okolnosti tiež architekt. Pri ceste z letiska
nás previezol rezidenčnou štvrťou. Môj prvý
kultúrny šok nastal už tam. Mnohé domy boli
postavené popri rušnej štvorprúdovej ceste.
Uf. Kto tu chce bývať? Veľa z týchto domov
mali použité lepšie materiály len na čelnej
fasáde, pričom na bočných a zadnom - menej exponovanom pohľade, použili o triedu
lacnejší obkladový materiál. Ak by som niečo
podobné spravil na Fakulte architektúry
počas štúdia, pravdepodobne by som opakoval ročník.
Asi o rok neskôr som zakotvil v Torontskom
ateliéry zameranom na rezidenčnú architektúru vrátane radových a bytových domoch.
Tam som zistil, že dopyt po moderných riešeniach je nulový. V tom čase sa navrhovali predovšetkým typické severoamerické historizujúce štýly. Ďalší šok pre mladého architekta,
ktorého na škole učili, že takáto architektúra
pre dnešnú modernú dobu je nepatričná.
Jesť však treba a časom som našiel pekné aj
v tomto štýle, ktorý by sa mimochodom páčil
asi väčšine na Slovensku.
Zo skúsenosti, ktoré som tam získal čerpám aj
dnes, keď mám vlastný architektonický ateliér
v Kanadskom Ontáriu a Slovenskom Bardejove.
Kanadské domy sú stavané z dreva (všeobecná vedomosť) a sú obložené, pri drahších
domoch, kameňom alebo tehlou. Používa
sa však aj omietka a imitácia drevených obkladov. Najlacnejší materiál je plast v horizontálnych pásoch.

| Exteriér domu v Buringtone, Ontario. Autor projektu: Olejar Architect Inc.
Kanadské domy však majú všeobecne oveľa
funkčnejšiu a praktickejšiu dispozíciu ako
domy, ktoré vidím stavať v súčasnosti na
Slovensku.

Pôdorysné usporiadanie bytov
a domov v Kanade je často
zaujímavejšie a efektívnejšie.
MILO OLEJÁR
To platí aj pre byty. Pôdorysné usporiadanie
bytov a domov v Kanade je často zaujímavejšie a efektívnejšie. Prevládajú otvorené dispozície. Odlišnosťou je napr. pri väčších domoch oddelenie obytnej časti pre návštevy a
rodinu.

Ak máte stredne veľký dom, máte osobitnú obývačku pre návštevy (v nadväznosti na
formálnu jedáleň) a osobitnú obývaciu časť
s TV (family room) naviazanú na kuchyňu,
ktorá je užívaná rodinou. Kuchyňa ma osobitný menší stôl pre rodinné raňajky (breakfast area). Práčku nenájdete v kúpeľni ako
vo väčšine domoch na Slovensku.
V každom dome je práčka v osobitnej skrini,
alebo v malej miestnosti určenej na práčku a
sušičku. Buď priamo na poschodí vedľa spálni, alebo v suteréne, alebo v takzvanej “mudroom” na prízemí. “Mudroom” je to prechodná
miestnosť medzi garážou a obytnou časťou.
Predstavuje akýsi prevádzkový vstup pre rodinu. Často prístupná aj ako vedľajší
vstup zo záhrady na odloženie špinavej obuvi
a podobne.
Viac ako 99 percent domov v Kanade je
stavaných developermi, ktorí určujú trendy
vo výstavbe. Tie často meškajú, keďže určujúci
faktor pri ich projektoch je zárobok. Konkurencia funguje však aj tam, a už aj v Toronte sa
začínajú budovať projekty modernejšieho
charakteru. Vzhľadom na vysokú mobilitu,
majitelia domov v Kanade pri návrhu domu
často berú ohľad na to, či dom bude následne
o niekoľko rokov dobre predajný. To ich núti
často zohľadňovať všeobecný vkus trhu, na
úkor toho vlastného.
Som rád, že svoje skúsenosti z navrhovania
bytovej výstavby v zahraničí vieme využiť
a ponúknuť aj v našom architektonickom ateliéri v Bardejove pre našich klientov
na Slovensku.

| Interiér domu v Buringtone, Ontario. Autor projektu: Olejar Architect Inc.
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POLIEVKA POMOCI - POZVÁNKA DO PARKU
Inšpiráciu pre vznik tohto projektu sme
získali počas rozvozu potravinovej pomoci,
ktorú Bardejovčania poznajú pod názvom
“saleziánske kilo”.
Pri tomto rozvoze, prichádzame priamo do
rodín, ktoré sú v hmotnej núdzi. Táto skúsenosť nás viedla k nápadu vytvoriť projekt,
kde by sa ľudia stretli a spontánne pomohli
vždy jednej z týchto rodín.
Chuť a záujem pomôcť núdznemu má mnoho ľudí, avšak problém je čas. Všetci ho
máme akosi málo a preto sme sa rozhodli
urobiť túto akciu počas obeda, kedy sa každý
na chvíľu zastaví, aby si čosi zajedol. Polievka
pomoci tak v sebe zahŕňa tri dôležité skutočnosti :
- raz mesačne si odoprieť hlavné jedlo
(zdravotný rozmer).
- pomôcť rodine v núdzi (charitatívny rozmer)
- stretnúť priateľov a pozhovárať sa (sociálny rozmer)

| Bardejovčania začali raz za mesiac chodiť na Polievku pomoci

Bonusom je vždy dobrý koláčik, ktorý Akcia sa koná vždy v Bašta kultúrno - komu- Pozývame všetkých vo štvrtok 23. augusnapečie niekto spontánne a dobrovoľne. nitnom centre, teraz v auguste výnimočne ta do Kláštorného parku od 11.30 do 14.00
Viac o polievke pomoci sa môžete dozvedieť v Kláštornom parku.
hod. Príspevok je dobrovoľný.
na https://www.facebook.com/polievkapo(Peter Štalmach)
moci/

NAB2-35
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KALENDÁR
UDALOSTÍ
Okresná výstava ovocia a zeleniny
Slovenský zväz záhradkárov
vás pozýva počas jarmoku
do Poľsko-slovenského
domu, otvorenie je o 10.00
hod.

AUG

23

Futbal, 2. liga mužov
Futbalisti Partizána Bardejov
na domácom trávniku v
rámci šiesteho kola privítajú
Slavoj Trebišov. Úvodný
výkop je naplánovaný na
16.30 hod.
NAB3-03

AUG

24

Pontes 2018
Osemnásty ročník medzinárodného hudobného festivalu PONTES 2018 - Mosty
porozumenia MISSA BREVIS
sa uskutoční v bazilike. Začiatok je o 19.00 hod.

Organové dni Jozefa
Grešáka
Záverečný koncert
organových dni uzavrie
v závere augusta vystúpenie
Imricha Szabá zo Slovenska.
Program v Bazilike sv. Egídia
odštartuje o 20.00 hod.

AUG

27

AUG

29

Večer s turistikou Český raj
Pozývame vás na Večer
s turistikou do Okresnej
knižnice D. Gutgesela. Prednášať budú tento raz Milan
Stachura a Miroslav Uhrín.
Štart prednášky je o 17.00
hod. v čitárni.

SEP

03

Krzysztof Sokolowski
a Marek Chabrowski
Až do konca septembra vás
pozývame na dvojvýstavu
Krzysztof Sokolowski –
Sztuka neosakralna a Marek
Chabrowski – Architektura
drewniana starego Minska
Mazowieckiego, ktorá sa
koná v Šarišskom múzeu
na Radničnom námestí.

SEP

07

VIAC NA AHOJBARDEJOV.SK
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MULTIŽÁNROVÝ FESTIVAL RUŽOVÝ BICYKEL
Šiesty ročník podujatia plného výtvarného
umenia, hudby, divadla, workshopov a neobyčajných ľudí z blízka aj zďaleka sa tradične
uskutočnil aj tento rok koncom augusta (17.
– 19. 8. 2018) v priestoroch kultúrno-komunitného centra Bašta v Bardejove.
Už šiesty krát
Ružový Bicykel začínal v roku 2013 ako jednoduchý multižánrový večer. Počas jedného
augustového popoludnia sa v Bašte predstavili domáci básnici, hudobníci, výtvarníci, či inšpiratívny hosť. Každý rok sa podujatie rozrastalo do šírky – pribúdal program,
rástol počet hostí i poschodí Bašty, ktoré sme
naplnili. Z multižánrového večera sa stal niekoľkodňový multižánrový festival.
Hudba
Tento ročník bol zatiaľ najbohatší na hudobný
program. Piatok patril inštrumentálnej muzike, hudobne ho otvorila Prešovská zostava
Fúzy Múzy & David Kollar so svojim takmer
divadelným vystupovaním. Po nich nasledovali post-rockoví The Ills, známi svojou inštrumentálnou zručnosťou už aj na Islande. Bez
vokálov, len s dvoma gitarami, basou a bicími.
V sobotu začali večerný program Bad Karma
Boy, v ktorých sa dreampopová gitarová linka
a vrstvené vokály miešali s elektronikou. Ich

bardejovízie.sk

zaujímavé zvukové plochy obohatili aj nástroje ako omnichord, vibrafón, ondes či kalimba.
Večer zakončila trash-metalová búrka Čad,
známa najmä vďaka spevákovi Pištovi Vandalovi, redaktorovi náboženských relácií RTVS
a stĺpčekárovi časopisu .týždeň.

Berhet, zas hovoril o varení piva a učil tvoriť
pivné etikety.
Divadlo

Pre deti bolo v piatok pripravené predstavenie
„Polepetko“ v prevedení prešovského Divadla
Aby sa nepovedalo, že sme tohto roku iba Etudy. Ako sprievodný program OZ Different
rockoví, záver festivalu v nedeľu patril veselej k nám v sobotu zavítalo Divadlo na Peróne
zostave Puding Pani Elvisovej. Jej jedinečný a ich hra s veľavravným názvom „Na stáž!“.
rukopis je mixom elektronickej tanečnej hudby, plnej rôznych experimentov s hlasným, Výstava
priam až punkovým nasadením.
Pred Baštou ste si už mohli všimnúť exDiskusie a prednášky
teriérovú výstavu plagátov Shut Up!, venovanú
pamiatke zavraždeného novinára Jána KuciaV rámci diskusnej sekcie k nám zavítali blogeri ka a jeho snúbenice. V interiéri predstavili svoSamuel Marec a Ján Levoslav Benčík, s ktorými je diela Vlaďka Švecová, Peter Javorík, Tomáš
sme sa bavili o tom, ako náš život ovplyvňu- Dzuruš a Maťo Grega. Výstavu otvorili čítačje Facebook a internet, a prečo je často krát kou a umeleckým vystúpením dvojica Ingrid
plný nenávisti. Prednášku o komiksoch a fil- Kepková & Vierka Zubalová.
moch inšpirovaných komiksami si pripravili
prešovskí znalci a propagátori popkultúry, mi- Sprievodný program
lovníci filmov i hier Pop-cult.
Tradičných
dobrovoľníkov
z
klubu
Workshopy
spoločenských hier Board Games doplnil tento rok obchodík s hand made vecičkami, prePod dohľadom skúsených lektorov si mohli mietanie záznamov prezentácií PechaKucha
návštevníci vyrobiť aj niečo zaujímavé. Barde- Night Bardejov a česko-slovenská premiéra
jovskí Recyklisti ukázali, ako si zo starého dokumentárneho filmu Dominion. Počas nepapiera vytvoriť funkčné misky a nádoby. deľného večera prebehol aj obľúbený Kvíz
Martin Fek z ateliéru Fek design, známy svo- v Bašte #7.
jou grafikou pre bardejovský kočovný pivovar
(Jakub Lenart)

KANDELABER/KALENDÁR UDALOSTÍ
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ČO S DOPRAVOU V BARDEJOVE?

ZOPÁR TIPOV PRE SKVALITNENIE POHYBU V MESTE

Podobne ako v mnohých slovenských
mestách, aj v Bardejove stále výraznejšie
cítiť problémy spôsobované narastajúcou
intenzitou dopravy a zhoršujúcimi sa parkovacími možnosťami. Navyše, situácia sa pri
súčasných trendoch automobilizácie môže
do budúcna ešte výrazne zhoršiť. Môže, ale
nemusí.
Narastajúce dopravné problémy znamenajú znižovanie kvality života a brzdu pre ekonomický rast. Na ich prekonanie neexistuje
jednoduché riešenie – potrebná je komplexná zmena prístupu k dopravnému a priestorovému plánovaniu zo strany mestskej samosprávy. A využívanie všetkých dostupných
riešení – overených časom v iných mestách
v rôznych kútoch sveta.
Časť problémov spojených s parkovaním a
zápchami na cestách počas dopravných špičiek
je možné vyriešiť obmedzením využívania
osobných motorových vozidiel pri prepravách
| Malými vozidlami často, rýchlo a pravidelne. Prečo nie aj v bardejovskej MHD?
na krátke vnútromestské vzdialenosti. Aby sa
tak stalo, musia byť ľuďom najskôr ponúknuté
sa to počas letných úpalov dalo na chodníkoch a pod. Tým je potrebné z pozície úradu
iné atraktívne spôsoby dopravy.
vôbec prežiť.
Prešovského kraja zabezpečiť atraktívnu
prímestskú autobusovú dopravu, ideálne forDoprava v rámci mesta
Treba tiež pamätať na to, že významnou príči- mou tzv. integrovaného dopravného systému,
Jedným z nich je efektívna a spoľahlivá MHD, nou nárastu automobilizmu v meste je pod- ako je to bežné napríklad v Českej republike.
ktorá by aspoň najvyťaženejšie trasy dokázala pora výstavby nákupných centier zo strany
Výsledky zavádzania integrovaných dopokryť v pravidelnom (intervalovom) režime vedenia mesta.
pravných systémov bývajú veľmi pozitívne
– s odchodmi minimálne každých 30 minút.
Hrubý náčrt, ako by takáto MHD teoreticky Tento živelný a krátkozraký prístup spôsobu- – mnoho obyvateľov postupne prechádza
mohla vyzerať, bol prezentovaný v roku 2015 je úpadok menších obchodných prevádzok z áut do prostriedkov verejnej dopravy.
v rámci podujatia Bardejovské zásahy. Platí, v pešej dostupnosti z miest bývania, vďaka Napriek tomu, že mesto v tomto prípade
že nových cestujúcich môže verejná doprava čomu núti ľudí k masívnemu využívaniu áut pri nemá rozhodovaciu právomoc, môže zohrať
získať iba atraktívnym a jednoduchým ces- nakupovaní, a v neposlednom rade spôsobu- na pôde kraja dôležitú iniciačnú rolu.
tovným poriadkom + dobrým marketingom je odliv ziskov z predaja tovarov von z mesta
(a zo Slovenska). Zamedziť tomu môže kvalit- Výrazne by sa mesto malo zasadiť za revitaa cenovou politikou.
ný územný plán a jeho rešpektovanie.
lizáciu stanice a jej okolia. Nielen preto, že je
to kultúrna vizitka a vstupná brána do mesĎalšou potrebnou aktivitou zo strany mesta je
ta (ktoré by rado ťažilo z cestovného ruchu),
podpora cyklodopravy. Budovanie cyklotrás je Prímestská doprava
ale najmä z dôvodu, že otrasný vzhľad, pach
už dávno „otrepaná“ téma, škoda len, že u nás
Prirodzene,
dopravné
problémy
nie
sú
gea „tradičná klientela“ bardejovskej stanice
sa za posledné desaťročia nespravilo v tomto
smere prakticky nič. Dokonca aj taká nevy- nerované iba obyvateľmi mesta. Veľký nápor motivuje ľudí k využívaniu verejnej dopravy
hnutná maličkosť, ako stojany na zamykanie na cesty a parkoviská produkujú obyvate- asi ako jazda v preplnenom polorozpadnutom
bicyklov, je v Bardejove problém. Buď chýbajú lia okolitých obcí, dochádzajúci do mesta za autobuse.
úplne, alebo sú nepoužiteľné (Dlhý rad), alebo prácou, do škôl, úradov, obchodov, k lekárom
Samozrejme, pri akejkoľvek podpore altersú „predpotopnej“ konštrukcie a je ich málo
natívnych spôsobov dopravy tu osobné auto(námestie). Dnes máme pritom mimoriadne
mobily stále budú, a ešte dlhý čas bude jednou
priaznivú dobu na čerpanie európskych dotácií
z hlavných tém slovenských miest parkovanie.
na projekty podporujúce ekologickú dopravu.
Prístup k riešeniu parkovania v Bardejove by
zhruba mohol vyzerať takto:
V mnohých prípadoch dochádza k nadužívaniu motorových vozidiel aj tam, kde by za
Parkovanie v centre mesta
normálnych okolností stačil omnoho zdravší
peší pohyb. Na to, aby tzv. „pešia doprava“
Riešením sú tzv. rýchloobrátkové parkovazískala na popularite, je potrebné spraviť ju
cie miesta (maximálna doba parkovania napr.
príjemnou, plynulou a bezpečnou. Za pozor1 hodinu, s možnosťou rozlíšenia tohto času
nosť stojí bezpečnosť a preferencia chodcov
| Jednoduchý funkčný stojan na bicykel počas víkendov a pracovných dní, počas jedna prechodoch, či výsadba alejí stromov, aby
notlivých častí dňa a pod.), a to v kombinácii
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Pokračovanie zo strany 10

Parkovanie v Bardejovských Kúpeľoch

s bezplatnými záchytnými parkovacími plo- Keďže mesto bohužiaľ predalo v minuloschami v okruhu 5-minútovej pešej dostup- ti tzv. dolné parkovisko akciovej spoločnosti
nosti historického centra. Získalo by sa tým:
Bardejovské kúpele, akákoľvek aktivita mesta
smerom k zriadeniu záchytného parkoviska
1.) Odstránenie jalového zaberania parkovacích s parkovaním zdarma (príp. za nižší poplatok)
miest (pol dňa/celý deň), z ktorého centrum je podmienená dohodou s aktuálnym vlastnímesta nemá ekonomický úžitok. Ide spravid- kom plochy, prípadne kúpou vhodnej parcely
la o zamestnancov prevádzok, ktorí môžu už a zradením novej (mestom vlastnenej) parkodnes využívať niektoré z priľahlých parkovísk vacej plochy.
s 5-minútovou pešou dostupnosťou centra (Krátky rad, športová hala, Gymnázium L. S.).
Inou možnosťou, ako kúpele priblížiť Bardejovčanom, je zabezpečenie už spomínanej
2.) Využívanie takto uvoľnených parkovacích pravidelnej taktovej dopravy autobusmi MHD,
miest násobne vyšším počtom užívateľov (keďže s max. 30-minútovým intervalom spojov
namiesto 1 auta zaberajúceho miesto povedzme počas celého dňa (cca od 5.00 do 23.00), spá6 hodín, sa na tomto mieste môže vystriedať jajúcej Bardejovské Kúpele s centrom mesta
napr. 6 áut parkujúcich 1 hodinu).
a hlavnými mestskými sídliskami.
3.) Takéto znásobenie počtu užívateľov parkovacích miest by znamenalo výrazné zvýšenie
počtu návštevníkov/zákazníkov v centre mesta,
a teda oživenie ekonomického a spoločenského
života v centre mesta.

Parkovanie na sídliskách
Takisto výstavba roky plánovanej cyklotrasy
z mesta by výrazne pomohla lacnej a bezpečnej
dostupnosti kúpeľov pre Bardejovčanov.
Namiesto živelného a plošne obmedzeného
rozširovania parkovísk v okolí bytových blokov,
často na úkor ihrísk a zelených plôch, by bolo
vhodné zamyslieť sa minimálne v niektorých
prípadoch nad možnosťami výstavby kapacitných parkovacích domov s dostupnosťou
do 500 m (max. 5 min. chôdze) z miesta bývania. Výhodou oproti parkovaniu „pod holým
nebom“ je okrem ušetreného priestoru aj
garážovanie áut, a teda zvýšenie bezpečnosti,
životnosti a hodnoty majetku obyvateľov.

Omnoho lacnejším riešením, ako získať dostatok parkovacích miest bez likvidovania
ihrísk a zelene, je zjednosmernenie vybraných
Pri nasadení minibusov s ekologickým po- ciest vnútri sídlisk – podobne, ako to poznáme
honom by bolo možné linku predĺžiť až z ulíc v historickom centre mesta. Uvoľnený
k hornému kúpalisku, čo by si v letných me- jazdný pruh sa zmení na parkovisko, pričom
siacoch určite získalo popularitu.
vhodnou konšteláciou jednosmerných úsekov
ciest možno zabezpečiť plynulosť premávky
i relatívne pohodlnú dopravnú dostupnosť.
(Milan Škorupa, autor je dopravný inžinier)

NAB3-05
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SNS SA PRIPRAVUJE NA KOMUNÁLNE VOĽBY
V týchto letných dňoch sa nám pomaly
blíži obdobie uzatvorenia podávania kandidátnych listín do Komunálnych volieb
2018. Meno predsedu Okresnej rady Slovenskej národnej strany v Bardejove sa
v ostatnom čase spomína s možnou kandidatúrou na post primátora mesta. Kandidátne listiny je potrebné odovzdať
do jedenásteho septembra. Čas na uzatvorenie sa kráti a my sme sa pýtali, s čím
pôjde Pavol Goriščák do nadchádzajúcich
komunálnych volieb.

či pôjdem kandidovať alebo či podporím
niekoho zo známych kandidátov, zatiaľ skôr
kandidovať na primátora mesta nebudem.
Počas najbližších dní sa môže ešte veľa
udiať. Odhliadnúc od toho, či pôjdem kandidovať na primátora alebo nie, som rozhodnutý, že si podám kandidatúru na poslanca
do mestského zastupiteľstva.“
Ste známy tým, že práve bardejovský
región je vám srdcu veľmi blízky a rád
pomáhate nielen Bardejovčanom, ale aj
obyvateľom celého okresu, nevynímajúc
starostov mnohých obcí.

Verejnosť vás vníma ako talentovaného
mladého bardejovského politika. Ako
Okresný predseda SNS v Bardejove ste
prednedávnom dostali z rúk ministra
obrany Petra Gajdoša plaketu za vašu politickú činnosť v okrese. Ako takúto poctu
vnímate?
„Za získané ocenenie som veľmi rád. Povzbudilo ma to do ďalšej práce. Som spokojný s tým, že v regióne je SNS viditeľná.
Tiež som spokojný s postupným budovaním nových štruktúr Slovenskej národnej
strany v okrese, ktoré sú pre uplatňovanie
demokratického systému „zdola“ potrebné. Vykryštalizoval sa nám dobrý kolektív,
ktorý môže v blízkej budúcnosti uspieť.
Týmto ďakujem každému nápomocnému
členovi SNS zato, že vo svojom voľnom čase
pomáhajú priblížiť národnú politiku ľuďom,
ďakujem za organizáciu alebo účasť na
rôznych podujatiach. “

„Áno, snažím sa byť nápomocný miestnym
ľuďom, podnikateľom, či starostom. Komunikujeme spolu, čo je veľmi dôležité. Niektoré
požiadavky sa podarilo zrealizovať, iné sú
rozpracované.

| Pavol Goriščák
Niektorí kandidáti na post primátora už
svoju kandidatúru verejne oznámili, iní
s ňou ešte čakajú. V odbornej verejnosti sa
meno Pavla Goriščáka skloňovalo v súvislosti práve s kandidatúrou na primátora.
Uvažujete o kandidatúre?
„Túto tému by som ešte nerád rozoberal,
nakoľko na podávanie kandidátnych listín
sú ešte tri týždne. Všetko sa uvidí a až čas
ukáže. V tejto chvíli ešte neviem povedať,

Dôležité je, že to, čo robím, sa osvedčilo a
človek reálne dokáže pomôcť v regióne. Do
komunálnych volieb si želám postaviť čo najviac osobnostne i odborne kvalitných kandidátov na starostov či poslancov za Slovenskú národnú stranu. Niekde postavíme
kandidátov s bohatými skúsenosťami a inde
dostanú priestor nové tváre v komunálnej
politike. Verím, že kandidáti za Slovenskú
národnú stranu budú úspešní a po voľbách
budeme môcť ešte výraznejšie zlepšovať
život v okrese Bardejov.“
(red)

VLADIMÍR DUCÁR - KANDIDÁT NA POSLANCA
Podnikateľ a generálny manažér Hokejového klubu Bardejov Vladimír Ducár (28)
vstúpil do politiky pred dvoma rokmi. V uplynulom roku sa uchádzal o stoličku poslanca vo Vyššom územnom celku, tento rok má
v pláne zabojovať o post poslanca v mestskom zastupiteľstve. Kandidovať bude za
Slovensku národnú stranu vo volebnom obvode č. 2.

na zlepšenie ponúknem vo svojom programe,
nemám ho ešte uzatvorený, pracujem na ňom.
Stretávam sa s obyvateľmi a zisťujem, čo ich
trápi a čo by chceli zmeniť. Svoje vízie zverejním v najbližšom čase.“
Okrem svojho zamestnania sa venujete
aj bardejovskému hokeju. Okrem toho, že
pôsobíte ako generálny manažér HK Bardejov, často vás vidieť aj s píšťalkou v ruke.
Popri tomu sa venujete aj politike, dá sa to
všetko zladiť hlavne z časového hľadiska?

Prečo ste sa rozhodli zapájať sa do komunálnej politiky?
„Na úvod musím povedať, že ma politika baví.
Rád participujem na zlepšovaní života v okolí,
v ktorom žijem. Vo volebnom obvode žijem od
narodenia. Poznám ľudí, viem, čo ich trápi a čo
je potrebné vylepšiť. Sídlisko je môjmu srdcu
blízke, no napriek tomu, že sa v poslednom
období veľa veci vylepšilo, vždy je tu priestor
na zlepšenie životných podmienok.“
Čo konkrétne sa na sídlisku zmenilo k lepšiemu a kde vidíte priestor na zlepšenie?
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| Vladimír Ducár
„Je vidno, že mesto za posledné obdobie
zlepšilo infraštruktúru, vybudovali sa ihriská,
pribudli nové zastávky pre MHD. Sídlisko sa
postupne začína omladzovať, čoraz častejšie
vidieť mladé rodiny s malým deťmi. Priestor

VOĽBY 2018

„Hokeju sa venujem odmalička. Pozitívny
vzťah mám k mládeži, chcem, aby deti športovali a aby z bardejovských ulíc vymizla kriminalita. Svoje zamestnanie, šport a angažovanie v politike zvládam, no dôležité je si to
správne rozvrhnúť. Som rád, že už teraz som
dokázal skrz politiku pomôcť tým, ktorí pomoc
potrebujú. Ak dostanem od ľudí dôveru, budú
sa mať na koho obrátiť v prípade akejkoľvek
pomoci.“
(red)
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BARDEJOV BOL, JE A BUDE
PRE MŇA NA PRVOM MIESTE,
BUĎME HRDÍ NA NAŠE MESTO!
Predseda Národnej rady SR Andrej Danko vyhlásil voľby do orgánov samosprávy
obcí a určil deň ich konania na sobotu 10.
novembra 2018. V meste Bardejov už
svoj zámer kandidovať za primátora mesta Bardejov ohlásilo viacero kandidátov.
Pravdepodobne ohlási svoju kandidatúru
po šiesty raz aj súčasný primátor Boris Hanuščak (SMER-SD).

Ako ďalej dodal, Bardejov bol oficiálne zaradený na tento zoznam, čo je výsledkom skoro
20 ročného pôsobenia súčasného primátora.
Určite sa v meste urobili aj pozitívne veci, ale
nepochybne je potrebný nový spôsob riadenia mesta a prístup ku samotným občanom.

Aby sa Bardejov stal mestom,
kam ľudia prichádzajú
a nie odchádzajú, kde služba
občanom zo strany samosprávy
a mestského úradu je na prvom
mieste, pred osobnými
záujmami.

Už pár týždňov zbiera podpisy na svoju kandidatúru aj Andrej Gmitter, ktorý začínal ako
elektrikár v Bardejovských Kúpeľoch, dlhé
roky sa v Bardejove venoval deťom a mládeži
ako tréner, neskôr manažér hokejového klubu HC 46 Bardejov, pôsobil aj ako generálny riaditeľ Národného inšpektorátu práce
ANDREJ GMITTER
s celoslovenskou pôsobnosťou. V súčasnosti podniká ako samostatne zárobkovo činná
osoba.
„Mesto Bardejov je zapísané medzi lokality Svetového dedičstva UNESCO, čo opäť
„Keďže ku dnešnému dňu mi vyjadrilo poskytuje obrovský priestor na oživepodporu vyše 1100 obyvateľov, čo si ne- nie nášho mesta, spropagovanie našich
smierne vážim, rozhodol som sa kandidovať dominánt a prilákanie oveľa väčšieho počtu
v nadchádzajúcich komunálnych voľbách turistov, čo so sebou samozrejme prináša
s cieľom, aby sa Bardejov stal mestom, oživenie priestoru pre mikro a malých podkam ľudia prichádzajú a nie odchádzajú, nikateľov a širšiu ponuku pracovných príležikde služba občanom zo strany samosprávy tostí, pretože práve nedostatok pracovných
a mestského úradu je na prvom mieste, pred príležitostí za nízke mzdy vnímam ako jeden
osobnými záujmami a najmä, aby sa Barde- z obrovských nedostatkov,“ zdôrazňuje Anjov zaradil medzi moderné a dynamicky sa drej Gmitter.
rozvíjajúce mestá a nie, aby nás radili medzi
najmenej rozvinuté či najzaostalejšie okresy Medzi svoje priority v rámci nadchádzajúcej
Slovenska, ako je tomu v súčasnosti,“ uviedol kampane radí otvorenú a transparentnú
Andrej Gmitter.
komunikáciu s obyvateľmi mesta, zlepšenie

sociálnej situácie obyvateľov, ich rodinného
života, rozvoj turizmu, podporu kultúry,
športu a zlepšenie podnikateľského prostredia.
Mesto je potrebné oživiť, zdynamizovať
a ponúkať služby adekvátne 21. storočiu.
Bardejov má potenciál stať sa priaznivým
miestom pre život, poskytujúcim prácu,
kvalitné verejné služby a kultúrne vyžitie pre
všetkých Bardejovčanov, bez ohľadu na vek.
Svoj program ako na záver doplnil, predstaví
po podaní kandidátnej listiny ako nezávislého kandidáta, no nevylučuje ani podporu politických strán, ktoré sú postavené na
kresťanských, národných a sociálnych pilieroch.

Andrej GMITTER, nezávislý kandidát
na primátora mesta Bardejov
• v súčasnosti SZČO, otec 2 detí, športovec,
včelár
• obchodný riaditeľ v súkromnej spoločnosti
• 9 rokov generálny riaditeľ Národného inšpektorátu práce
• 4 roky poslanec Mestského zastupiteľstva
v Bardejove
• 21 rokov manažér hokejového klubu
HC 46 Bardejov
• 8 rokov SZČO
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