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KTO MÁ NAJVÄČŠIU ŠANCU USPIEŤ?
Brány volebných miestnosti sa otvoria o necelé štyri týždne. Občania Bardejova v nich
rozhodnú, aký charakter bude mať naše mesto v nadchádzajúcich štyroch rokoch.
Všetci, ktorí sú rozhodnutní ísť voliť, majú ešte čas na zoznámenie sa s programom
jednotlivých kandidátov. Rozhodovať sa bude o poste primátora a 25 poslancov
mestského zastupiteľstva. O post primátora sa uchádza sedem kandidátov.
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TÉMA ČÍSLA

KOMUNÁLNE VOĽBY

PROGRAM

KANDIDATÚRA

VÝZVA

Nápady, skúsenosti,
rozumná voľba

Bardejov je unavený,
bez nových impulzov

Mŕtve mesto,
mŕtvy šport

Juraj Bochňa kandiduje na post primátora
mesta Bardejov. Svoj program rozdelil do
štyroch cieľov: Mesto pre ľudí, Transparentná ekonomika a komunikácia, Lepšia infraštruktúra, služby a životné prostredie a Podpora športu, kultúry a cestovného ruchu.

S. Soroka: za posledných 7 rokov odišlo
z mesta takmer 2000 ľudí. Odišlo, nie
zomrelo. Odsťahovalo sa. Hádate správne,
že to boli najmä mladšie ročníky, teda tí,
ktorí môžu pracovať a znamenajú aj pre
mesto aj pre štát ekonomický prínos.

Pán primátor, aj ja si neodpustím radu:
skúste byť chlap, a postavte sa zodpovednosti za svoju prácu čelom. Na kritiku ponúknite argumenty, ak ich máte,
nie osobné útoky a osočovania. Verím, že
vám voliči čoskoro vystavia účet. No i pri
odchode by bolo dobré zachovať si istú
kultúru a dôstojnosť.

Jeho program je ambiciózny, ale reálny
a odráža aktuálne potreby mesta a jeho
obyvateľov.
Pre naplnenie týchto cieľov vás žiada
o podporu v komunálnych
voľbách.
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Títo ľudia sa odsťahovali zväčša do okolitých dedín, ktoré im poskytli na život viac,
ako Bardejov.
Našli tam stavebné pozemky alebo lacnejšie nehnuteľnosti aj lepšie služby.
A Bardejov majú stále dostupný.
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Keďže nepovažujem za najšťastnejšie posielanie si odkazov cez médiá, vyzývam
týmto ja, Andrej Gmitter, ako nezávislý
kandidát na primátora Bardejova pána
Borisa Hanuščaka na verejnú
diskusiu.
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ZA LEPŠÍ BARDEJOV

ABY SA DOKÁZALI
BARDEJOVČANIA
SPRÁVNE ROZHODNÚŤ,
KEĎ BUDÚ KRÚŽKOVAŤ
MENÁ

Vladislav Novák je úspešný šachový tréner
mládeže, pôsobí na školách v Bardejove
a vytrénoval už 9 majstrov Slovenska. Je
tiež občiansky aktivista, zaujíma sa o dianie v Bardejove a veci verejné. V roku 2015
založil verejnú facebookovú skupinu Ankety Bardejov a neskôr aj stránku Za Lepší
Bardejov. V nadchádzajúcich novembrových
komunálnych voľbách kandiduje za poslanca Mestkého zastupiteľstva v Bardejove za
obvod č.4.

Komu dáte hlas v nadchádzajúcich komunálnych voľbách na post primátora? Presne
takúto otázku môžete nájsť v najnovšej ankete,
ktorá je zverejnená na našom webe - www.
ahojbardejov.sk. Doposiaľ (k dátumu uzávierky)
sa do ankety zapojilo už viac ako 700 ľudí.

Čo vás viedlo k založeniu facebookovej
skupiny Ankety Bardejov?
Zaujímal ma názor ľudí na veci verejné, teda
ich názor na problémy nášho mesta a spôsoby ich riešenia. Je to určitý príspevok, nástroj
demokracie. Preto je podľa mňa dôležité
poznať názor obyvateľov a brať ho do úvahy
pri rozhodovaní o veciach verejných.

foto: V.N.

| Vladislav Novák

rejné a ani sa ho nesnažia zisťovať. Rád
Čo má byť cieľom a zmyslom tejto skupiny? by som v tomto smere prispel k náprave
Na základe čoho pripravujete otázky do a ponúkol ľuďom aktívne sa zapájať do diania
ankiet a aká je podľa vás výpovedná hodno- v meste.
ta vašich ankiet?

V rukách držíte predposledné predvolebné vydanie týchto novín. Na nasledujúcich stranách
sa znova dočítate rôzne informácie o kandidátoch, ktoré vám môžu pomôcť pri rozhodovaní sa, kto povedie mesto Bardejov nasledujúce štyri roky.
Noviny vznikli s cieľom predstavovať vízie
Bardejova a podporiť komunitný život v meste.
Práve svoje vízie postupne predstavujú kandidáti, ktorí sa chcú uchádzať o podporu Bardejovčanov.

V novembrových voľbách sa chystáte kandidovať do mestského zastupiteľstva. Ako
podľa vás fungujú verejné veci a samospráva v Bardejove?

Opätovne chceme dať našim čitateľom na vedomie, že naše noviny nedržia stranu žiadnemu
z kandidátov, ktorí dostávajú priestor na jednotlivých stranách.

Často sa názor obyvateľov mesta líši od
hlasovania poslancov MsZ. Poslanci by mali
zastupovať občanov od ktorých dostali mandát. Mali by sa snažiť zistiť ich názor
na dané problémy a spolu s nimi nachádzať
riešenia. No zdá sa, že súčasní poslanci nezastupujú obyvateľov mesta. To je potrebné
Koľko ankiet ste doteraz uverejnili? Ako zmeniť, skončiť s rodinkárstvom, korupciou,
na ne reagujú ľudia, Bardejovčania? Koľko klientelizmom.
respondentov máte priemerne v jednej ankete?
Rozhodol som sa kandidovať, aby som

Špeciálne predvolebné číslo môžete vo svojich
poštových schránkach, ale aj v reštauráciach
či rôznych podnikoch nájsť už začiatkom novembra. Okrem kandidátov na primátora vám
predstavíme aj všetkých kandidátov, ktorí vás
budú zastupovať ako volení poslanci. O 25
miest zabojuje až 89 kandidátov.

Cieľ je získať názor obyvateľov Bardejova na
aktuálne udalosti v našom meste. Ankety
vznikajú z podnetu obyvateľov a reflektujú
dianie v meste. Výsledky ankiet môžu, dokonca by som povedal, by mali byť vodítkom
pre tých, ktorý o veciach v meste rozhodujú,
teda poslancov. Čím viac ľudí hlasuje, tým je
ich výpovedná hodnota samozrejme väčšia.
Skupina má v súčasnosti 884 členov a každým
dňom do nej vstupujú nový ľudia.

Doteraz bolo uverejnených vyše 200 ankiet. Ohlas na ankety je väčšinou pozitívny.
V každej ankete je možná diskusia na danú
tému. Priemer hlasov na anketu je zruba
100 ľudí. Najviac ľudí hlasovalo v ankete „O
najlepšieho športovca Bardejova za rok 2017“.
Hlasovalo v nej cez 3 000 ľudí!
Ankety vytváram otvorené, kde môžu hlasovať aj nečlenovia skupiny alebo uzavreté, kde
môžu hlasovať len členovia skupiny Ankety
Bardejov. Táto skupina má potenciál stať sa
skutočným indikátorom verejnej mienky v
Bardejove a napomôcť samospráve robiť lepšie rozhodnutia v prospech obyvateľov mesta.
Korešponduje reálny stav vecí v meste s tým
ako sa ľudia vyjadrujú k vašim otázkam?
Väčšinu súčasných poslancov bohužiaľ nezaujíma názor obyvateľov mesta na veci ve-
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Vyjadrenie kandidátov a politikov v našich
novinách nereprezentujú názor redakcie alebo
vydavateľa novín.

ukázal, že sa ešte nájdu čestní ľudia, ktorým
nejde o osobný prospech ale o spoločné doPrajeme vám príjemné čítanie.
bro pre všetkých obyvateľov mesta. Pozývam
Vás k účasti na voľbách, kde aj Váš hlas môže
napomôcť k zlepšeniu života v našom meste.
(red)

(red)

MIMORIADNA PONUKA
Komunálne voľby sa blížia - budete v nich kandidovať?
VYUŽITE PRIESTOR NA SVOJU PREZENTÁCIU
V TÝCHTO NOVINÁCH
A NA WEBE AHOJBARDEJOV.SK A DAJTE O SEBE VEDIEŤ

DOZVIE SA O VÁS CELÝ BARDEJOV
INZERCIA/VOĽBY
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Juraj Bochňa kandiduje na post primátora
mesta Bardejov. Svoj program rozdelil do
štyroch cieľov: Mesto pre ľudí, Transparentná ekonomika a komunikácia, Lepšia
infraštruktúra, služby a životné prostredie
a Podpora športu, kultúry a cestovného ruchu. Z jeho programu vyberáme:

Mesto pre ľudí
- Samospráva musí vytvoriť podmienky na
to, aby sme umožnili pôsobenie veľkých, no
najmä serióznych firiem v našom meste. To
všetko s prehľadným financovaním a zodpovedným prístupom. Je však potrebné zabezpečiť, aby v prvom rade mali prácu bardejovskí živnostníci a firmy. Preto musíme vytvárať
podmienky najmä tým, ktorí tu reálne platia
dane už dnes.

tou, autobusovou zastávkou k firme a jednoduchým protipovodňovým valom, ktorý
umožní vznik ďalších firiem v tejto časti mesta. Umožníme tiež rozvoj duálneho vzdelávania v spolupráci s viacerými strednými školami v meste.
- Modernizovanie a zefektívnenie prevádzky
mestských podnikov.
- Vytvárať podmienky na tvorbu pracovných
miest v meste, aby sme zabránili odchodu
šikovných ľudí pracovať inam. Bardejov je
ideálne mesto pre rodiny s deťmi. Je mestom
s relatívne nízkou kriminalitou, s dostatočne
veľkými oddychovými zónami, ktoré budeme
naďalej rozširovať. Je však nutné zabezpečiť,
aby bol aj mestom s fungujúcim trhom práce.
- Vytvoriť podnikateľský inkubátor v jednej
z budov patriacich mestu. Začínajúci živnostníci s trvalým pobytom v Bardejove,
resp. firmy s tunajším miestom podnikania
tu budú mať možnosť prvý rok svojho pôsobenia fungovať bez nájmu, uhrádzať budú
len náklady na energie. Prvý rok podnikania
je najnáročnejší. Pomôžeme tak začínajúcim
podnikateľom postaviť sa na vlastné nohy.
Takýto inkubátor je pritom možné vybudovať
z prostriedkov EÚ.

- Vytvoriť podmienky na to, aby mestské podniky mohli vyrábať vlastné produkty. Tento
model je úspešne realizovaný napríklad v obciach Spišský Hrhov alebo Raslavice. Zabezpečíme tak prácu nielen odborným zamestnancom, ale aj dlhodobo nezamestnaným.
Práca pre sociálne slabších obyvateľov bude
podmienená dochádzkou ich detí do školy,
s čím súvisí lepšia komunikácia medzi oddeleniami MSÚ a školami v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta. Predídeme tiež podozre- - Výstavba nájomných bytov.
niam, ktoré sprevádzajú výbery cudzích firiem
na rekonštrukcie.
- Študentom výrazne pomôže zriadenie
bezplatnej agentúrnej činnosti na spros- Investície z grantov Európskej únie tredkúvanie brigád pre študentov vo firmách
smerovať do technického vybavenia mesta. v meste a regióne.
Tak, aby sme aj po skončení možnosti čerpať
eurofondy mohli svojpomocne rekonštruovať - Mojím cieľom je tiež vytvoriť informačné
a udržiavať naše mesto.
centrum s možnosťou rozšírenia stáží
- 150 nových pracovných miest prinesie
v blízkej budúcnosti firma KAMAX. Budú to
pracovné miesta pre vývojárov a odborných
zamestnancov. Mesto môže túto investíciu
podporiť príjazdovou ces-
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v partnerských mestách Bardejova v rôznych
štátoch EÚ a mimo nej s dotáciou mesta.

- Podporme mladé talenty funkčnejším financovaním. Výchova mládeže k umeniu je tiež
pomocou pri prevencii.

INZERCIA/VOĽBY

- Vytvoriť podmienky pre riadne fungujúce
Centrum voľného času.
- V Bardejove sme rozbehli študentské
prípravné výbory kultúrnych podujatí
a spoločenských udalostí. Spoločne sme pripravili viacero akcií, ktoré študenti nielen vymysleli, ale ako dobrovoľníci výrazne prispeli
i k samotnej realizácii. Študenti musia mať
možnosť priamo vplývať na chod mesta.
Učíme ich tak zodpovednosti, dobrovoľníckej
činnosti a keď ich správne usmerníme, tak
z nich vychováme kreatívnych ľudí hrdých na
mesto, kde vyrastali a sami prispeli k jeho
rozvoju.
- Financovanie škôl a materských škôl podľa
skutočných potrieb.
- Vzdelávanie detí na základnej škole
k ochrane životného prostredia, mediálnej
výchove.
- Podpora vzdelávacích projektov (Bardejovské potulky, knižnice, súťaže a pod.) a projektov na zlepšenie životného prostredia obyvateľov.
- Efektívna spolupráca s organizáciami seniorov a organizačná pomoc pri ich aktivitách,
rovnako ako ich technické zabezpečenie.
- Vyššia prepojenosť aktivít seniorov s aktivitami mládeže a ostatnými organizáciami
v meste, podpora doterajších úspešných projektov pre seniorov.

Transparentná ekonomika
a komunikácia
- Vytvárať jasné a zrozumiteľné pravidlá.
Rovnaké podmienky, ktoré platia pre všetkých a všeobecne záväzné nariadenia, ktoré
nepotrebujú ďalšie výnimky.

ahojbardejov.sk

- Zriadiť na mestskom úrade Centrum prvého
kontaktu, kde nájdete odpovede na vaše
otázky, všetky potrebné tlačivá a prijatie na
konkrétne oddelenie.

- Zefektívniť spôsob platieb za parkovanie
a vyriešiť parkovanie obyvateľov v ich konkrétnom obvode. Problém Bardejova začína
byť nie v nedostatku parkovacích miest, ale
skôr v nedodržiavaní parkovacieho poriadku,
- Zriadiť Oddelenie územného a strate- a tak sa stáva, že obyvatelia bytových domov
gického plánovania a pamiatkovej ochrany jednoducho nemajú kde zaparkovať, hoci na
a dodržiavať stratégie schválené zastupi- to majú právo.
teľstvom.
- Bezplatné parkovanie pre občanov mesta - Sprístupniť podmienky verejných ob- držiteľov Zlatej Jánskeho plakety za darovanie
starávaní na pripomienkovanie tak, aby sa krvi.
nedali „ušiť na mieru“ konkrétnej firme.
- Budovanie parkovacích miest pri bytových
- Zreformovať a zefektívniť mestské podniky domoch pomocou zatrávňovacích tvárnic
a odmeňovať ich vedenie na základe reálne z produkcie mestského podniku.
dosiahnutých výsledkov.
- Výstavba príjazdových ciest a verejného o- Prioritou je riešenie problémov priamo svetlenia k novovznikajúcim domom.
s obyvateľmi mesta. Navrhované riešenia
majú byť realizované len po odkomunikovaní - Výstavba cyklotrasy do Bardejovských
s verejnosťou a stotožnení sa s návrhom.
Kúpeľov a ďalších nových cyklotrás s riadnym
dopravným značením.
- Verejnosť musí byť vopred informovaná
o prípadných dopadoch na kvalitu života - Zlepšenie nadväznosti spojov mestskej hrov danej lokalite a mať možnosť vyjadriť sa madnej dopravy.
k nim aj formou referenda.
- Riešenie protipovodňovej ochrany mesta
- Pravidelné verejné stretnutia občanov v spolupráci s obcami Mokroluh, Rokytov,
s primátorom a vedením mesta.
Tarnov či Kružlov.
- Sprehľadniť webovú stránku mesta a - Program pre zachytávanie dažďovej vody
uľahčiť možnosť vybavenia vecí cez internet. pri rodinných domoch. Vysadiť v meste 600
stromov ročne a zastaviť neprimeraný výrub
- Vytvoriť jednoduchý sms - systém informo- mestských lesov.
vania o dôležitých udalostiach a pre prípady
včasného varovania.
- Spolupráca s organizáciou záhradkárov
a vytváranie lepších materiálnych a tech- Sprevádzkovať mestský rozhlas pre in- nických podmienok pre záhradkárske osady
formovanie o najdôležitejších udalostiach a záhradkárov. Podpora a motivácia začínav meste a varovaniach obyvateľov.
júcich záhradkárov, ako možnosť trávenia
voľného času, rozširovanie a udržiavanie
- Atraktívna ponuka programov Bardejovskej záhradkárskych oblastí. Podpora vyučovania
televízie s flexibilným a efektívnym financo- detí základných škôl skúsenými záhradkármi
vaním, s dôrazom na objektívne a nezávislé a vytvorenie plne vybavených školských
informovanie obyvateľstva.
záhrad.
- Vysporiadať sa s dlhovým zaťažením - Rozumná motivácia obyvateľov k triedeniu
mesta, zodpovedne nastaviť jeho splácanie odpadu a jeho následné zhodnotenie.
a pravidelne informovať verejnosť o stave
mestskej kasy.
- Jednoduchší výber poplatkov za odpad a
efektívnejšia kontrola jeho vývozu.
- Čo najmenej politiky v komunálnej samospráve.
- Vytvorenie vyhovujúcich podmienok pre
majiteľov psov. Prispôsobiť vybavenie vepriestranstiev mesta hygienickými
Lepšia infraštruktúra, služ- rejných
potrebami výške súčasného poplatku za psa
v meste. Zároveň znížiť na minimum poplatok
by a životné prostredie
za psa osobám so zdravotným postihnutím.
- Pružne reagovať na výzvy grantov Eu- Reforma Mestskej polície a rozšírenie jej
rópskej únie.
kompetencií, zvýšenie počtu hliadok počas
- Spolupráca s bardejovskou nemocnicou na nočných hodín, najmä v piatok a cez víkend.
stabilizácii personálu prostredníctvom ná- Prísnejšie sankcionovanie rušenia nočného
pokoja, nepovolených ohňostrojov a pod.
jomných bytov.
- Zabezpečiť príspevok na nákup nových
nemocničných postelí pre nemocnicu.

bardejovízie.sk
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Podpora športu, kultúry a
cestovného ruchu
- Podpora športu je kľúčová. Základom je
podpora športu mládeže, najmä atletiky
a plávania. Úspechy našich športových talentov musia byť vizitkou rozvíjajúceho sa mesta.
- Rekonštrukcia športovej haly a športovísk,
výstavba atletickej dráhy.
- Výstavba kultúrneho domu s primeraným
technickým zabezpečením. Bardejovu zúfalo chýba dôstojné miesto pre kultúru. Na
tento účel možno použiť prostriedky z EÚ
a využiť úzku spoluprácu s Prešovským samosprávnym krajom.
- Zaviesť jednotný a efektívny systém
propagácie kultúrnych podujatí v meste.
- Podpora umeleckých telies z Bardejova
propagujúcich mesto na Slovensku i v zahraničí.
- Lepšia spolupráca a vzájomná koordinácia aktivít medzi mestom a Bardejovskými
Kúpeľami.
- Propagácia tematických celkov, ktoré máme
nielen v samotnom meste, ale aj v regióne,
kde je mesto Bardejov prirodzeným centrom.
- Lepšie označenie pamiatok na cestách,
ktoré majú nasmerovať turistov.
- Vybudovanie kempingu v blízkosti mesta
a vodnej nádrže súvisiacej aj s protipovodňovým opatrením.
- Pridržiavať sa Stratégie cestovného ruchu
a pružne ju rozšíriť podľa aktuálnej potreby.
- Vytvorenie samostatnej sekcie oddelenia
MSÚ, ktorá sa bude venovať len propagácii
mesta na Slovensku a v zahraničí.
- Farebné námestie - motivácia obyvateľov
a firiem sídliacich na Radničnom námestí
k pestovaniu kvetov v oknách budov v pamiatkovej zóne.
- Prehodnotiť počet partnerských miest
a využiť ich potenciál na maximum najmä
v oblasti propagácie mesta Bardejov v zahraničí.
- Peniaze získané z príjmov Bardejovského
jarmoku investovať do zlepšenia infraštruktúry a propagácie tohto podujatia.

Jeho program je ambiciózny, ale reálny
a odráža aktuálne potreby mesta a jeho
obyvateľov. Pre naplnenie týchto cieľov vás
žiada o podporu v komunálnych voľbách
10. novembra 2018.
(NAB3-37)
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KOOPERATIVIZMUS Z HISTORICKÉHO HĽADISKA
Smerujeme k demokracii. Má to možno
rôzne cesty a spôsoby, ale my všetci, ľudstvo, smerujeme k demokracii. Posledné
desaťročia dokonca priniesli nezvratné
dôkazy aj v ekonomických štatistikách
o nevyhnutnosti tejto cesty a tie som ja využil
na vyargumentovanie Kooperativizmu, ako
pokračovania tejto cesty do budúcnosti.
Cesty tam, kde bude spolupráca a poctivá
práca to, čo bude ľudí motivovať. Kde bude
úžernícke spolunažívanie, zotročovanie
a nečestné obohacovanie sa na úkor všetkých len niečo, o čom budú písať knihy dejepisu ako o smutnej ére histórie ľudstva.
Záver ekonomického poznania a rozvíjania?
Už to tak vyzerá
Demokracia, alebo neotrokárska spoločnosť,
bude založená na spoločnom vlastníctve
výrobných prostriedkov, lebo ináč to nejde.
Tieto myšlienky rozvíjali už starovekí Gréci,
Platón, ako aj prvé kresťanské spoločenstvá.
V 15. storočí mysliteľ a filozof Thomas Moore
opisuje ideálnu spoločnosť na princípe
spoločného vlastníctva a riadenú najschopnejšími jedincami, ktorí pri tom využívajú zdravý sedliacky rozum. Vtedajšiu
spoločnosť však ešte nepovažuje za pripravenú na takéto zmeny. My poznáme viac
prácu Karla Marxa, ktorý opisuje hrôzy priemyselného kapitalizmu 19. storočia a jeho
práca vyúsťuje do doteraz najkomplexnejšieho reálneho pokusu o takéto ideály.
Nedokázal pripraviť a zdôvodniť nejakú
konkrétnu víziu, keďže na to nemal dostatok informácií a vtedajšia doba to ešte neumožňovala. Nakoniec pokus o socializmus
spôsobom, aký bol aplikovaný aj u nás, preukázal nepripravenosť tejto teórie.

Dodnes sa nepodarilo pripraviť a zdôvodniť
alternatívu s takýmito ideálmi a cieľom. A ja
tvrdím, že mne sa to podarilo a prinášam absolútne najprepracovanejší a najhĺbkovejšie
vyargumentovaný ekonomicko politický program, aký kedy niekto pripravil. Tvrdenie azda
sebavedomé, avšak kryté krokmi a všetkými
možnými dôkazmi, aké som mohol z mojej
pozície predniesť.

Skutočne nie je o čom
Kooperativizmus v podobe politického programu spolu s jeho argumentáciou, je asi
nejakým záverom dlhodobého hľadania a
skúmania v spoločensko ekonomických vzťahoch z globálneho a historického hľadiska.

Prakticky až dnes exitujú preukázateľné informácie, z ktorých sa dalo čerpať pri vyČlovek z praxe a nie bežný teoretik
tváraní takéhoto, asi unikátneho produktu
z každej strany. Kooperativizmus je program,
Takto pripravená alternatíva je odmietaná ktorý do parlamentnej politiky patrí a chýba
dnešnými odborno riadiacimi kruhmi a chcú tam taká snaha vôbec, chýba mu už iba doju skôr odstrániť. Niekoľko rokov hľadám stať sa do odborných diskusií.
odbornú protiargumentáciu a dodnes sa
nenašla žiadna vec, ktorú by som si nevedel Z vyššie uvedených základných informácií je
obhájiť. Dnes dokonca dokážem absolútne zrejmé, že neexistuje a nebude existovať osvyvrátiť teoretické základy dnešných poli- pravedlnenie na odmietnutie niečoho takého
tických strán a som z tohto pohľadu zjavne vo voľbách, aj keď teraz ide o komunálne voľnad dnešnou politickou scénou.
by a cestu k možnosti dostať ho tam, kde to
nechcú (parlamentná politika).

“Postupná zmena systémových
pravidiel, zavádzanie spravodlivosti do nášho spoločného
fungovania, je momentálne
už jedinou skutočnou a poctivou
cestou k riešeniu problémov
aj nášho mesta a všetkých jeho
obyvateľov.”

Takto vyargumentovaný program, kde je
vopred dokázaný obrovský prospech, samozrejme automaticky neguje všetky ostatné
a prináleží mu líderská pozícia, ktorú majú
aj ostatní kandidáti pri úprimných úmysloch
nasledovať. Opravovať okná, dvere alebo
strechu kolísajúceho domu, keď chyba je
v základoch a je projekt na ich nápravu, je
nezmysel.

Dnešná spoločnosť už je pripravená na takéto zmeny, ktoré musia začať debatami v poliSTANISLAV JURČIŠIN tike, to všetko je v rukách Bardejovčanov. Ono
v podstate nám nič iné ani neostáva, čo sa dá
pochopiť zdravým sedliackym rozumom, ja to
Na argumentáciu som použil vzťah demokra- podopieram aj vedeckými dôkazmi.
cie a ekonomických výsledkov, pohľadu,
Stanislav Jurčišin, kandidát na primátora
s akým nikto doteraz priamo neprišiel
mesta Bardejov
a nesledoval. Práve tu som využil fakt, že som
www.kooperativizmus.sk
človek z praxe a nie bežný teoretik.
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BARDEJOV JE UNAVENÝ,
BEZ NOVÝCH IMPULZOV A NÁPADOV
Ako chcete oživiť mesto?
Spýtal sa ma jeden mladý muž na stretnutí
s občanmi. Nuž, mesto väčšinou kopíruje
toho, kto ho vedie. A ja mám pocit, že náš
Bardejov je už unavený, bez nových impulzov a nápadov. Nepripravený pre novú
generáciu. Dôkazom je aj masívny odchod
ľudí preč z mesta.
Nie všetci odchádzajú za prácou
Netvárme sa, že všetci odchádzajú za prácou
do zahraničia, hoci tam robí veľa ľudí a je to
fenomén dnešnej doby. Smutný fenomén,
pretože žena s deťmi je sama doma a rodina
tak prichádza o otca, ktorý sa snaží zarobiť
na všetky účty a predraženú hypotéku.
Lenže to isté sa deje aj v Košiciach alebo
Banskej Bystrici. Aj odtiaľ chodievajú ľudia
pracovať do zahraničia. S tým mestá veľa
nenarobia. Ak chce niekto zarábať 2-3 tisíc
eur mesačne, musí nájsť na Slovensku skutočne dobrú manažérsku pozíciu, alebo ísť
jednoducho do zahraničia, kde je to bežný
plat aj na menej odborných postoch.
Bardejov má o dve tisíc obyvateľov menej
Za posledných 7 rokov odišlo z mesta takmer 2000 ľudí. Odišlo, nie zomrelo. Odsťahovalo sa. Hádate správne, že to boli najmä
mladšie ročníky, teda tí, ktorí môžu pracovať
a znamenajú aj pre mesto aj pre štát ekonomický prínos.
Títo ľudia sa odsťahovali zväčša do okolitých
dedín, ktoré im poskytli na život viac, ako
Bardejov. Našli tam stavebné pozemky ale-

bo lacnejšie nehnuteľnosti aj lepšie služby.
A Bardejov majú stále dostupný.
Prečo je počet obyvateľov dôležitý?
Na každého obyvateľa dostáva mesto od
štátu podielové dane. Ak sa obyvatelia
odsťahujú do okolitej obce, tieto dane dostane obec. Ak si tam kúpi byt alebo postaví
dom, dane z nehnuteľnosti platí obci. Taktiež
jej platí dane za odpad.
A dajme tomu, že ten človek pracuje v Bardejove, chodí na nákup do Bardejova, jeho deti
chodia do bardejovskej školy, atď...

“Živé mesto je mesto, v ktorom
všetko funguje tak, ako má.”
STANISLAV SOROKA
Takýto človek využíva služby Bardejova,
jazdí po týchto cestách, parkuje tu, aj preňho
sa na ulici svieti, no Bardejov z neho nemá
ani euro.
Zato obec je o jeho dane bohatšia a môže ich
zaradiť do svojho rozpočtu. Preto obce pri
veľkých mestách rozkvitajú a dávajú svojim
občanom napríklad zadarmo kompostéry,
robia kvalitné moderné osvetlenia a chodníky, dávajú zadarmo do každého domu
nádoby na separovaný odpad a rôznymi
ďalšími spôsobmi skvalitňujú život na dedine.

Chceme byť skanzen alebo živé mesto?
Máme krásne štvorcové námestie, ktoré mi
vždy tak trochu pripomenie centrum Krakova. S jediným rozdielom. V Krakove to žije.
Námestie je plné od rána do večera.
Tematické trhy, kopec domácich aj turistov, ktorí sedia na terasách, otvorených
a vyhrievaných aj v zime, kopec obchodov
so suvenírmi, všetko pootvárané dlho do
noci, možnosti okružných jázd od bicyklov
až po kone zapriahnuté v kočoch. A do toho
veľa rôznorodých umelcov.
Len tak sa postavia na námestie a hrajú.
Nadšení diváci im neraz tlieskajú priamo
z terás. Niekedy hrajú rôzne kapely priamo
v podnikoch. A teraz si predstavte, že Poliaci,
zvyknutí na toto prídu ako turisti k nám na
námestie, zapísané do zoznamu UNESCO.
Alebo že sem prídu hoci turisti z Košíc. Čo tu
zažijú o ôsmej večer?
Takže ako to tu chceme oživiť?
Neprichádzam so zázračným návodom, ani
netvrdím, že to bude trvať rok. Mám ale
jasný plán, ktorý som podrobne rozpísal aj
na mojej webstránke www.zivybardejov.sk,
ktorý rieši jednak odchod mladých ľudí, jednak rozvoj kultúry a cestovného ruchu v Bardejove.
Zmena myslenia a generačná výmena najmä
vo vedení mesta je už nutná.
(Stanislav Soroka)

Ak mesto prichádza o obyvateľov, prichádza
o peniaze.

NAB3-39

8 | bardejovízie.sk

INZERCIA/VOĽBY

ahojbardejov.sk

ROBÍ MESTO SCHVÁLNOSTI
ALEBO JE LEN NESCHOPNÉ?

foto: archív S. S.

| Stanislav Soroka a najúspešnejší športový kolektív v meste - futbalistky Partizána Bardejov
Hoci nám bola mestským zastupiteľstvom
schválená dotácia na spravovanie štadióna, teda na spravovanie mestského majetku, nie na fungovanie futbalového klubu, mesto pravidelne mešká s jej úhradou.
Dostáva nás tak dlhodobo do pozície platcu zmluvných pokút z omeškania dodávateľom energií.
Spravovanie futbalového štadióna znamená
svietenie, kúrenie, kosenie, údržbu aj bežné
prevádzkové činnosti. Slúžia na to, aby štadión mohla využívať verejnosť a športový
klub.
Aby budova nechátrala a aby vôbec bolo
možné tu športovať. Mesto však s úhradou dotácií na správu štadióna pravidelne
a bezdôvodne mešká.
Mesto nám má podľa zmluvy posielať
dotáciu 15. deň v mesiaci. Nejakú dobu
posiela až koncom mesiaca. Od začiatku
roka sa táto doba posunula a peniaze nám
prichádzajú až tretieho, piateho, ôsmeho...
Septembrová platba nám prišla 11. októbra.

Vedeniu mesta sme preto adresovali výzvu Úlohu mesta v podpore športu vidím inde,
na riadnu úhradu dotácie v termíne.
nie na reprezentačných fotkách. Mesto musí
prispievať na manažérske veci ako doprava,
Táto platobá disciplína nám komplikuje riad- ubytovanie či stravovanie pre reprezentačné
nu starostlivosť o štadión.
tímy.
Mesto, ktoré sa hýbe

V mojom programe som načrtol aj vytvorenie spoločnej športovej organizácie,
ktorá by zastrešovala všetky športy. Aby
sa prerozdelili peniaze medzi všetky kluby
a bolo zaručené transparentné rozdeľovanie
dotácií pre nich.

Chcem oživiť šport v Bardejove. Mnoho
ľudí sa ma pýta, či futbal. Nie, nie iba futbal.
Máme predsa bohatú športovú históriu aj
v iných disciplínach, napríklad hokej či atletiku. Pamätáte si, ako sme kedysi po futbale
išli ešte na hádzanú?
Motivovať deti k športu

“Neviem, či je to schválnosť alebo len neschopnosť, ale musíme
skoncovať s takýmito praktikami. Športy v Bardejove potrebujú
oživiť a nie obmedzovať.”

Hýbať sa ale musíme začať omnoho skôr.
Už na detských ihriskách medzi blokmi.
Naša generácia bola iná. Drali sme kolená na
ihriskách, naháňali sa za loptami.

Dnešné deti musíme k pohybu motivovať
možno modernejšie. Viaceré naše sídliská
majú nedostatok ihrísk. Budujme lásku
STANISLAV SOROKA k športu už od útleho veku.

Vytvárať im podmienky
Aj vďaka mestu sa dnes športom ako gySkúste inkaso nezaplatiť do konca mesiaca, mastika alebo hádzaná venuje už len zopár Podporujme školy a žiacke tímy, vytvárajme
čo urobí dodávateľ energií? Vyrúbi vám po- ľudí.
možnosti na šport. A všetkým, ktorí sa chcú
kutu. A to sa nám deje opakovane.
hýbať vybudujme konečne kvalitné cykloV rukách to majú najmä rodičia, ktorí sú chodníky. Aby sa o nich nielen hovorilo, ale
Mesačne platíme okolo 50 eur na pokutách, hlavnými sponzormi svojich malých špor- aby sme sa na nich o pár rokov aj reálne voza čo môže neschopnosť mesta posielať tových talentov. Odfotiť sa s nimi viem aj ja. zili.
platby v dohodnutom termíne.
(Stanislav Soroka)
Ale načo?
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KALENDÁR
UDALOSTÍ
Dobrá kapela - Sára
Jarková & band
Hornošarišské osvetové
stredisko a Prešovský samosprávny kraj vás pozývajú
na hudobný večer Dobrá
kapela. Hosťom večera
bude hudobná skupina Sára
Jarková & band. Začiatok
o 17.00 hod. v HOS-ke.

OKT

18

Otec bol v strane diskusia

NAB3-03

Pozývame vás na diskusiu
s Michalom Havranom o
jeho novej knihe, o nás, o živote jednej dnešnej generácie. Miesto konania: Kultúrno-komunitné centrum
Bašta. Štart: 20.00 hod.

OKT

18

Futbalový zápas žien

NAB2-50

Šláger celej jesennej časti
sa odohrá v Bardejove, kde
futbalistky Partizána v boji
o majstrovský titul privítajú ženy z bratislavského
Slovana. Neváhajte a príďte
podporiť dievčatá, ktoré
doma potrebujú vyhrať.
Začiatok zápasu je o 14.30
hod., vstup voľný, nebude
chýbať ani tombola.

OKT

20

Kvíz v Bašte #9
Prihláste sa so svojim
tímom, prejdite piatimi kolami otázok a vyhrajte! Alebo
sa aspoň zasmejte. Vaše vedomosti preveríme otázkami
ľahšími ale aj ťažšími
z rôznych okruhov. Zapojiť
sa môže max. 15 tímov
s 2 - 5 členmi. Akcia
sa uskutoční v Bašte
od 20.00 hod.

OKT

20

Bardejovský drabiňak

Hornošarišské osvetové
stredisko v Bardejove,
Prešovský samosprávny kraj
a Mesto Bardejov pozývajú
na Bardejovský Drabiňak„Od maľučka...“. Folklórne
pásmo o živote človeka.
Podujatie sa uskutoční
v športovej hale pri príležitosti 65. výročia založenia
osvetového strediska
v Bardejove. Začiatok
o 16.00 hod.
NAB3-05
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CESTA NA MAJSTROVSTVÁ SVETA Z USA
Bardejovčan Janík Velgos je štvornásobným majstrom Európy, štvornásobným
majstrom sveta, štyri razy získal titul
najsilnejší dorastenec na svete, prvé miesto
obsadil na súťaži PRO Mr. Olympia benchpress v Amerike, kde vytvoril svetový rekord
v benchpresse – neuveriteľných 345 kíl.

„Z Ameriky sme leteli cez Chicago do Viedne
a z Viedne do Košíc, kde nás vítala rodina
a naši priatelia. Unavení, no plní nadšenia
a eufórie sme sa hneď pri príchode do Bardejova začali baliť na ďalšiu súťaž, na ktorú sme
cestovali hneď na druhý deň,“ prezrádza Ján
Velgos, úspešný športovec z Horného Šariša.

Po úspešnej súťaži v Las Vegas sa slovenská
výprava ponáhľala na majstrovstvá sveta,
ktoré sa konali v maďarskom meste Eger.

Na MS sa predstavil v tlaku na lavičke –
benchpress, v kategórii dorastencov T2 od
16 do 17 rokov. Hneď pri prvom pokuse si dal
naložiť 320 kíl, ktoré aj za pomoci početného
publika zvládol.
„V druhom pokuse sme sa rozhodli zopakovať
výkon 345 kíl, ktoré nám v USA neuznali
a spravili sme dobre. Hneď po nahlásení,
že ide o prekonanie svetového rekordu,
sa Janík dokázal neskutočne skoncentrovať
a pripraviť sa na veľkú váhu. Rozhodcovia mu
nič nedarovali a prísnym okom sledovali jeho
presné prevedenie, čo malo za následok aj to,
že ho v poslednej fáze vo vystretých rukách
držali neskutočné tri sekundy – pokus bol
platný,“ pokračuje Janíkov otec Ľuboslav.

foto: archív

| Janík Velgos
Jeho výkon sa stal najväčším výkonom celých
MS, čím sa stal absolútnym víťazom bez
rozdielu hmotnosti a veku pretekára.

Náročné tréningy počas celého roka tak priniesli zaslúžené ovocie vo forme viacnásobných titulov Poľska, Ukrajiny, Slovenska, Majstra Európy, Majstra sveta, titulu PRO Mr.
„Po prekonaní svetového rekordu v hale vy- Olympia benchpress i titulu najsilnejšieho
pukla obrovská eufória, šťastie, ktoré zaží- dorastenca na svete.
vate pri takýchto svetových výkonoch. Diváci
tlieskali, rozhodcovia gratulovali a to, čo sa mi Gratulujeme a ďakujeme za skvelú reprenepodarilo v Las Vegas, sa dokonale vydarilo zentáciu Bardejova a celého Slovenska.
(red)
na MS v Maďarsku,“ dodáva hrdý Janík Velgos.

BARDEJOVČAN TIBOR SAHAJDA
NAJLEPŠÍ SLOVÁK NA MMM V KOŠICIACH

FUTBALISTI PROTI
SKALICI ZÍSKALI BOD

Na Medzinárodnom maratóne mieru
(MMM) v Košiciach sa skvelo prezentoval
Bardejovčan Tibor Sahajda, keď skončil na
skvelom ôsmom mieste a časom 2:15:59
vytvoril osobný rekord.

V trinástom kole druhej futbalovej ligy privítal
posledný Partizán Bardejov lídra súťaže
zo Skalice. Hostia boli v tomto dueli favoritom
a z Horného Šariša si chceli odniesť plný počet
bodov. Domáci však takisto potrebovali bodovať.

Keňan Raymond Choge sa stal víťazom 95.
ročníka MMM v Košiciach. Stopky sa pri jeho
výkone zastavili na čase 2:08:10 hod, čo je
siedmy najlepší košický výkon v histórii.

Od začiatku sa hral priemerný futbal bez vyloženejších šancí. Oba celky nechceli otvoriť
obranu a pustiť tak súpera do možnosti skórovať.
foto: archív
Prvý polčas skončil bezgólovou remízou a aj
v druhom dejstve sa hralo opatrne. S pribúda| Tibor Sahajda
júcimi minútami sa začala prejavovať únava, veď
sa bežať technicky ľahko a nenáročne. Na oba celky počas týždňa odohrali zápas štvrtého
posledných piatich kilometroch to už bol kola Slovenského pohára.
takpovediac boj o život, ale taký je maratón.
Vlani som mal v Košiciach väčšiu krízu, teraz Ani záverečné minúty veľa vzruchu pred
ani nie. Jedna ale prišla, na záverečných dvoch šestnástkami nepriniesli a tak sa zápas skončil
kilometroch som už nevedel, či je to sen alebo spravodlivou remízou. Pre Bardejov už šiestou
skutočnosť. Bojoval som a napokon to dobre v tomto ročníku, čo znamená, že takmer každý
dopadlo,“ uviedol po pretekoch šťastný Tibor druhý zápas Partizán remizuje. Bod proti Skalici
sa však ráta.
Sahajda.

Tibor Sahajda si splnil cieľ a zlepšil svoj osobný
rekord, keď pred rokom zabehol čas 2:18:44.
Rodák z Raslavíc získal prvý titul slovenského
šampióna v maratóne a výrazne vylepšil svoj
osobný maratónsky rekord z vlaňajška.
Vo skvelom súboji Choge 200 metrov pred
cieľom ušiel svojmu etiópskemu partnerovi
z úniku Aychewovi Dessiemu (2:08:14). Tretí
skončil ďalší Etiópčan Shumet Mengistu
(2:08:49), Choge dosiahol desiate víťazstvo
kenského bežca v Košiciach v neprerušenej
sérii a celkovo šestnáste.
„Všetko zapasovalo ideálne. Každých päť kilometrov som sa občerstvoval, snažil som
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Partizán Bardejov - MFK Skalica 0:0 (0:0)
Časom 2:15:59 dosiahol piaty najlepší slovenský výkon v histórii MMM. Na deviatom
mieste v celkovom hodnotení skončil Jozef Bardejovčania nastúpili v tejto zostave: ČikošPavličko - Šuľa, Berežný, Rocheu, Dupkala (81.
Urban (čas 2:24:46), ktorý v minulosti takisto
Siwahla), Grohoľ, Staško (74. Stachura), Dybala,
pôsobil v Bardejove.
(red)
Lipták, Milunović, Katona (90. Mikolaj)
(red)
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HOKEJISTI HK BARDEJOV
DOSIAHLI ĎALŠIE VÍŤAZSTVO

CHLAPCI A DIEVČATÁ
SÚŤAŽILI
V MINIHÁDZANEJ

Úvod duelu vyšiel domácim výborne a už
po 39 sekundách sa radovali z gólu, keď sa
strelecky presadil Holéczy. V ďalšom priebehu sa hralo zo strany na stranu, no góly
neprichádzali. V závere tretiny mohli domáci vedenie zvýšiť, no dve presilové hry nedokázali využiť.

Na palubovke sa stretli chlapci a dievčatá z
prvého až piateho ročníka základných škôl. Každé
družstvo sa skladalo z minimálne jedenástich
účastníkov, podmienkou bolo päť dievčat a maximálne dve museli byť stále na ihrisku.

Tretím kolom pokračovala druhá hokejová
liga. HK Bardejov po výhre v Sabinove (6:4)
hostil poľský celok Sanok a očakával sa
kvalitný zápas s množstvom šancí na oboch
stranách.

To sa podarilo v prostrednej časti zápasu,
keď domáci znova hrali presilovú hru a Lúč
ju dokázal využiť. O osem minút Sanok znížil,
strelecky sa presadil Cwikla. Veľmi kvalitný
zápas na oboch stranách bavil aj divákov, tí
vytvorili veľmi dobrú kulisu.
Aj v poslednej tretine domáci vychádzali
zo zabezpečenej obrany a to im prinieslo
ovocie v 50. minúte, keď sa Bardejovčania
dvoma gólmi od súpera odpútali a rozhodli
o dôležitom víťazstve. Góly si zopakovali
strelci Holéczy a Lúč.
„Dnes sa hral veľmi dobrý zápas, kvalitou
porovnateľný s prvou ligou. Hralo sa hore
– dole, oba celky dobre korčuľovali. Vyhrali
sme, máme tri body a ideme ďalej. Dúfame,
že to takto pôjde ďalej až do konca sezóny.

Povedali sme si, čo máme hrať, vychádzalo
nám to, dnes sme zahrali so srdiečkom. Pomohli nám obrancovia, bolo vidieť, že majú
niečo odohrané v prvej lige. Do ďalších zápasov chceme hrať svoju hru, ktorú sme hrali
v Sabinove a dnes proti Sanoku. Chceme sa
dostať do play-off a tam to už bude iná liga,“
povedal krátko po víťaznom zápase domáci
Erik Renčok.
“Veľmi nás teší, že sme vyhrali tento náročný
zápas. Po víťazstve v Sabinove chlapci takúto
výhru potrebovali. Stretnutie spĺňalo prvoligové parametre, hralo sa zo strany na stranu.
Chcel by som pozvať všetkých fanúšikov na
ďalší domáci zápas, 27.10. hostíme Trebišov,“
uviedol k duelu a pozval na zápas prezident
klubu Pavol Goriščák.
HK Bardejov - HK 58 Sanok 4:1 (1:0, 1:1,
2:0). Góly: 1. a 50. Holéczy, 27. a 50. Lúč - 35.
Cwikla
Bardejovčania nastúpili v tejto zostave:
Dzúr - Hreha, Koksharov, Leskovjanský, Lúč,
Holéczy - Mihňák, Ondrej, Renčok, Lopáček,
Česelka - Mistrík, Hmeľar, Forgáč, Duračinský, Mach - Pribula, Majer, Panóc
(j)

VIDEOREPORTÁŽ ZO ZÁPASU
NÁJDETE NA YOUTUBE KANÁLI
AHOJ BARDEJOV.SK

V športovej hale Mier sa uskutočnil druhý ročník
turnaja pod názvom Minihádzanou za zdravím,
ktorej organizátorom bol Handball club Bardejov
v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom, ktorý turnaj podporil finančne.

„Turnaj sa hral na minihádzanárske ihrisko, ktoré
je trošku menšie ako veľké, hádzanárske. Sú tam
menšie brány, menšie rozmery a hrá sa štyri plus
brankár,“ ozrejmil jeden z organizátorov Štefan
Onofrej, ktorý dodal, že jeden zápas trval osem
minút.
V konečnom poradí sa na treťom mieste umiestnila ZŠ Vinbarg, druhý skončil A tím zo ZŠ
na Komenského ulici a prvé miesto získala ZŠ
na Wolkerovej ulici. Hádzanári veria, že viacerým
chlapcom a dievčatám sa hádzaná zapáčila a že
prídu na tréningy do športovej haly.
(red)

BARDEJOVSKÁ DRUŽBA
JE SÍCE NOVÁČIKOM,
NO VYHRALA VŠETKY
ÚVODNÉ ZÁPASY
Úvodnými tromi zápasmi odštartoval nový
ročník druhej ligy v stolnom tenise mužov. Družba Bardejov A, ako nováčik súťaže, prvé dve kolá
hrala vonku a obe stretnutia vyhrala. Cez víkend
na domácich stoloch privítala silný celok Valaliky
B a aj v tomto zápase ťahala za dlhší povraz.
V prvom kole sa Bardejovčania predstavili vo
Vojčiciach, kde vyhrali 13:5. Druhé kolo odohrali
v Košiciach, kde sa im podarilo zvíťaziť po výsledku 12:6. V poslednom kole sa predstavili doma,
kde si poradili s družstvom Valaliky B 13:5.

foto: red

| Bardejov porazil aj poľský Sanok

Ahoj Bardejovízie. Spravodajský mesačník distribuovaný do všetkých domácností a firiem v Bardejove.
Vydáva: Miloslav Olejár, Gorkého 14, 085 01 Bardejov.
Registračné číslo MK SR: EV 5370/16.

bardejovízie.sk

ISSN: 2453 - 8531. Náklad: 9600 ks. Kontakt: noviny@
ahojbardejov.sk. Vydavateľ nezodpovedá za obsah
a pravdivosť uverejnených inzerátov a za prípadné
spôsobené škody. Všetky práva, vrátane autorských, sú

ŠPORT

V súťaži je dvanásť celkov. Družba má zástupcu
aj v tretej lige, kde hrá béčko, ktoré je tiež nováčikom súťaže.
(red)

vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Rozmnožovanie
časti alebo celku textov a fotografií akýmkoľvek
spôsobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku, je bez
písomného súhlasu vydavateľa zakázané.
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MŔTVE MESTO, MŔTVY ŠPORT
ALEBO PÁN HANUŠČAK,
AJ ODÍSŤ SA DÁ SO CŤOU!
Dovolím si zareagovať na článok „Pán Gmitter, neférovú hru...“ uverejnený v Bardejovských novostiach 25. septembra 2018.
Autor, pán primátor Hanuščak napriek
prísľubu vecnosti ponúka toho vecného
veľmi málo.
Obsahom jeho riadkov sú zväčša plytké
útoky na moju osobu. Vôbec na nevyjadril
ku závadám na športoviskách, na ktoré som
poukázal (futbalový štadión, zimný štadión,
cyklotrasa ...).
Opakovaná lož sa stane pravdou
Pritom išlo o investície z verejných zdrojov za
milióny eur. V súvislosti s hokejom sa ma opäť
snaží obviňovať z vecí, ktoré som neriadil.
Asi v duchu hesla: Opakovaná lož sa stane
pravdou. Dokonca mi prisudzuje zodpovednosť za devastáciu zimného štadióna.

No opäť zdôrazňujem: Ja, ani mnou vedené
HC 46 Bardejov o. z. sme žiadne dlhy nezanechali. Odišiel som, keď bol hokej na vrchole, zanechal som výstroj, funkčný kamerový systém a ďalšie vybavenie za tisíce eur.
V súvislosti s hokejom ma však zaráža
iná skutočnosť. Prečo pán primátor ako
najvyšší predstaviteľ mesta neprišiel na
zápas a nepodporil našich hokejistov v časoch, keď žali úspechy a štadión bol plný
divákov? Bál sa azda, že ho, rovnako ako futbaloví fanúšikovia, vypískajú? (V minulosti ho
vypískali na hokeji i na futbale).
Je až komické, že si pán Hanuščak cestu
na štadión našiel až teraz v predvolebnom čase (29.9.2018). A aj to pri mužstve,
ktorého momentálne výkony sú s našou érou
neporovnateľné. Možno vyššia moc chcela, aby verejnosť videla tento rozpor, keďže
naši hokejisti boli v tomto zápase porazení
mužstvom Rimavskej Soboty 2:7. Evidentne
prítomnosť primátora ani ním zrealizované
úvodné vhadzovanie našim hokejistom neprinieslo šťastie.

K tomu len toľko: Zimný štadión v čase
prevzatia Bemaco HC 46 n. o. bol rovnako
zdevastovaný, ako po jeho odovzdaní. Permanentné zatekanie a ďalšie stavebné chyby
komplikovali dennodenne jeho plynulý chod.
Keďže investície boli nereálne, neexistovala Predvolebná účasť na hokeji je o to paradoxmožnosť, ako s tým čokoľvek robiť.
nejšia, že pán Hanuščak akosi prestal chodiť
medzi ľudí. A to by sa volenému zástupcovi
Pridelené financie na správu štadióna, ktoré rozhodne nemalo stávať. Mimochodom
po znovuprevzatí mestom sa zázračne prehrali aj futbalisti (zápas 29.9. s MFK Dukla
navýšili o viac ako 60 tisíc eur ročne, neu- Banská Bystrica, výsledok 1:2 ). No aj napriek
možňovali realizovať iné, ako nevyhnutné slabým výkonom som presvedčený, že oopravy (v časoch prenájmu Bemaco HC 46 sobná účasť primátora na športových podun. o. bola dotácia na prevádzku 200 tisíc eur, jatiach a zápasoch by bola pre hráčov podnes je 265 tisíc eur).
vzbudením a podporou. No momentálne

vedenie mesta tomu akosi nechce rozumieť.
Platí staré známe: Mŕtve mesto, mŕtvy šport.
Bránil som bardejovský hokej
Úsmevne beriem i pripomenutie staršej
kauzy, kedy zo strany michalovských
fanúšikov došlo k útokom na rozhodcu a jeho
opľutiu. Pán primátor účelovo zavádzal, keď
tvrdil, že som ja kohokoľvek opľul. Pravda je
taká, že ja sa na rozdiel od neho nebojím ísť
medzi ľudí i v nepríjemných situáciách. Šiel
som teda aj vtedy, keďže ich správanie bolo
neakceptovateľné. A to aj napriek tomu, že
Michalovčanov bola početná prevaha. Bránil
som vtedy bardejovský hokej a nehanbím sa
za to dodnes.
Skúste byť ako chlap
Pán primátor, aj ja si neodpustím radu: skúste
byť chlap, a postavte sa zodpovednosti za
svoju prácu čelom. Na kritiku ponúknite argumenty, ak ich máte, nie osobné útoky
a osočovania. Verím, že vám voliči čoskoro
vystavia účet. No i pri odchode by bolo dobré
zachovať si istú kultúru a dôstojnosť.
Keďže nepovažujem za najšťastnejšie posielanie si odkazov cez médiá, vyzývam týmto
ja, Andrej Gmitter, ako nezávislý kandidát na
primátora Bardejova pána Borisa Hanuščaka
na verejnú diskusiu. A asi najvhodnejšie by
to bolo mimo kamier a štúdia Bardejovskej
televízie. To len pre garantovanie objektívnosti.
(Andrej Gmitter)

NAB3-40
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