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JEDINEČNÝ PERNÍKOVÝ BARDEJOV
Hornošarišské osvetové stredisko každý rok počas Vianoc pripravuje výstavu, ktorá je niečím zaujímavá, ktorá by prezentovala nielen Vianoce
ako sviatky pokoja, ale aby mala súvis s Bardejovom, s regiónom a samozrejme
s vianočnou tématikou. Tento rok sa rozhodlo vytvoriť najvoňavejšiu výstavu
na Slovensku. Z perníkov je vytvorené celé Radničné námestie.
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ŠPORT

Bezdomovci
v Bardejove

Čo znázorňuje
vianočný stromček?

Úspešný
Samuel Rychvalský

Väčšina ľudí pri pomenovaní bezdomovec si predstaví postávajúcu, popíjajúcu osobu, ktorá pýta peniaze. Niektorí
si pomyslia na zamŕzajúceho chudáka,
otravného žobráka či vyberača kontajnerov.

Vianočné sviatky sú najexponovanejšími
dňami v roku a pre mnohých môžu byť
prípravy, snaha vyhovieť prianiam blízkych, ako aj nákupy darčekov veľakrát
na poslednú chvíľu vyčerpávajúce.
Možnosti, výber a dostupnosť produktov sú v porovnaní s rokom 1989 oveľa
vyššie.

V jednom z predchádzajúcich vydaní sme
priniesli článok o mladom hokejistovi
z Bardejova, ktorý sa už počas strednej školy dostal do zámoria a kde
postupne získava mnohé skúsenosti. Samuel Rychvalský sa hokeju začal venovať ako šesťročný
a na prahu dospelosti si obliekol dres
juniorského kanadského tímu South
Muskoka Shield.

Ale za bezdomovcov nemôžeme
považovať len klasických tulákov, ktorých
stretávame na ulici. Ľudia bez domova sú aj tí, ktorí žijú v krízových bývaniach, akými sú rôzne typy
útulkov, ďalší sú zasa skrytí
v záhradných chatkách.
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Kedysi sme počas Vianoc stáli v rade na
banány a mandarínky, dnes je to pre nás
nepredstaviteľné a bežnou
sa stala ich kúpa z pohodlia domova.
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Prednedávnom zmaturoval a aktuálne
pôsobí v tíme Northeast Generals blízko Bostonu.
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ROZPIS
BOHOSLUŽIEB POČAS
VIANOČNÝCH SVIATKOV

DIEŤA UVIDÍ TEN,
KTO VYKROČÍ...

foto: archív

| Viliam Riško
Milí čitatelia,
všetci sa už tešíme na Vianoce. Jasné, že najviac
decká, ale nemusíme sa hanbiť za tú vianočnú
radosť a pohodu ani my, dospelí. Aj my chceme
žasnúť pred jasličkami a vidieť v tom malom
dieťati Pána sveta a vesmíru. Ale koľkým sa to
skutočne podarí...?
Každý z nás už viac menej pozná príbeh
Ježišovho narodenia. Je v ňom pasáž, ktorá
hovorí o pastieroch a anjeloch, ktorí ich
povzbudia, aby sa šli pozrieť na Mesiáša v jasliach. Mne sa na tom celom vždy najviac páči to,
ako sa tí pastieri sami povzbudzujú: Poďme teda
do Betlehema a pozrime... Príde mi to ako keby
chceli sami seba presvedčiť, aby sa celkom
zobudili, rozhýbali a išli do toho mesta. Sám to
robím a viem, aké je to niekedy ťažké.
A predsa som presvedčený, že práve v tom
tkvie tajomstvo Vianoc. Že Dieťa uvidí len ten,
kto vykročí. A odkiaľ a kam, opýtate sa ma?
Myslím si, že Dieťa Ježiša uvidí a pochopí len
ten, kto sa pohne: 1. z bahna svojich hriechov,
nerestí a chúťok, 2. z väzenia svojich predsudkov a manipulácií, 3. zo spánku svojej nečinnosti
a lenivosti...a vykročí hľadať Dieťa a jeho Matku
v núdznych, malých, chudobných, nevďačných...
Buďme k sebe na Vianoce milší, ľudskejší a radostnejší, ale nezabudnime aj na otvorenosť a
štedrosť (materiálnu i duchovnú) voči tým, ktorí
to od nás potrebujú...
V mene saleziánov Vám Požehnané sviatky
Narodenia Pána vyprosuje...
(Viliam Riško, SDB)
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ÚVODNÍK | MILO OLEJÁR

VIANOCE V DETSTVE MALI SVOJE ČARO
Znovu je tu okúzľujúci čas Vianoc, čas keď
sa stretávame so svojimi najbližšími, keď
spomalíme a spomíname na krásne, ale
aj tie ťažké, chvíle prežité v tomto roku.
Je to čas, keď si vzdávame vzájomnú úctu
a lásku a často tak v tom dobiehame
končiaci sa rok.

naše deti rovnaké vianočné spomienky,
aj keď žijeme v inej dobe, kde nemateriálne
hodnoty ako keby boli postupne vytláčané
materiálnym svetom. O to viac je dôležitá
naša úloha zachovať tradíciu Vianoc.
V kontraste s odkazom Vianoc môžeme
sledovať rozbiehajúcu sa politickú kampaň
k blížiacim sa voľbám. Politici na seba navzájom útočia pre vlastný politický profit. Rozsievajú zlobu a vsádzajú na tie najnižšie ľudské
reakcie ako je strach, nenávisť a závisť. Poprajme politikom múdrosť pri ich rozhodovaní a sebe poprajme, aby nás reprezentovali bezúhonní ľudia, ktorí si cenia hodnoty
a nepotrebujú žiť na úkor iných. Naopak,
chcú pomáhať a slúžiť svojmu okoliu.

Spomíname aj na svojich blízkych a podstupujme vnútornú duchovnú obnovu počas
našich zamysleniach, obhliadnutím sa za
minulým rokom a počas plánovania do
budúcna. Obdarúvame sa nie len darčekmi
pod stromčekom, ale aj spoločnými chvíľami radosti, pokory a odpustenia. Toto všetko
nám dáva silu, energiu a nádej do ďalšieho
roka.
Aj keď Vianoce sú odpradávna pre nás
foto: red
kresťanov predovšetkým sviatkom naro| Milo Olejár
denia Božieho syna, oslavujeme ho všetci
spoločne v atmosfére vzájomného porozumenia a tolerancie. Práve vzájomná úcta v detstve nespomíname na počet alea tolerancia robí z nás všetkých nositeľov bo hodnotu darčekov, ktoré sme dostali.
Spomíname na atmosféru Vianoc, ktorú pre
odkazu Vianoc.
nás vytvorili milujúci rodičia.
Vianoce v detstve mali pre nás zvláštne čaro.
Bola to atmosféra pohody a očakávania
prekvapení pod vianočným stromčekom, bohatý program rozprávok v televízii, ale hlavne
nepopísateľná rodinná atmosféra zhmotnená aj v tradičných vianočných jedlách
a v zdobení stromčeka.

Vianoce sú tradícia, ktorá sa zachovala vďaka mnohým generáciám ľudí, ktorí dávno nie
sú medzi nami. Niečo však po sebe zanechali.
Svojím každodenným životom a často ťažkou
každodennou prácou zanechali po sebe nádej
na lepší život pre svoje rodiny a svojich nasledovníkov. Zanechali pre nás odkaz Vianoc
a správu o narodení Božieho syna. Udržali pre
nás nádej, že svet bude týmto sviatkom inMama, ktorá vyvárala a piekla. Otec, ktorý špirovaný a vedený k vzájomnému spolužitiu
priniesol stromček, ktorý zaplnil svojou aró- všetkých ľudí dobrej vôle.
mou ihličia celú obývačku a spolu sme ho
zdobili. Vianoce predstavujú v dospelosti náš Počas týchto Vianočných sviatkov Vám
záväzok pokračovať v tradícii a vytvoriť pre prajeme pevné zdravie, nech sú Vianoce
naše deti rovnakú atmosféru, akú pre nás vo vašich domovoch plné lásky, pokoja, ľudvytvorili naši rodičia.
ského porozumenia a dobrej vôle. Ale hlavne,

Teraz, keď sme už dospelí, sú Vianoce pre nás
aby toto všetko ostalo s nami a všetkými
niečím iným. Predstavujú naše spomienky na To všetko preto, aby aj naše deti si uvedo- okolo nás počas celého nadchádzajúceho
ľudí, ktorí túto atmosféru Vianoc pre nás vy- movali a stavali na duchovných hodnotách roka.
tvárali. V spomienkach na naše Vianoce spojených s týmto sviatkom. Vytvorme pre
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V BARDEJOVE VIAC AKO 500 BEZDOMOVCOV
Väčšina ľudí pri pomenovaní bezdomovec
si predstaví postávajúcu, popíjajúcu osobu, ktorá pýta peniaze; iní pomyslia na
zamŕzajúceho chudáka, otravného žobráka, vyberača kontajnerov.

na trvalý pobyt v evidencií obyvateľstva
prihlásené v meste Bardejov bez uvedenia ulice, domu, bytu. Bezdomovcov, ktorí
majú za svoj domov ulicu je však podstatne
menej. Odhaduje sa to na úrovni do 100
osôb. Oficiálnu štatistiku takýchto osôb
Ale za bezdomovcov nemôžeme považovať nie je možne viesť, nakoľko je to v rozpore
len klasických tulákov, ktorých stretávame s platnou legislatívou o diskriminácií osôb
na ulici. Ľudia bez domova sú aj tí, čo žijú v na základe sociálneho postavenia.
krízových bývaniach, akými sú rôzne typy
útulkov, ďalší sú zasa skrytí v záhradných Dôvody, prečo sa človek stane bezdochatkách, garážach a pod. Zvláštnou skupi- movcom, sú pritom rôzne. Najčastejšie je
nou, na ktorú nemôžeme v prevencii straty to strata zamestnania, z čoho vyplynie nestrechy nad hlavou zabúdať, sú potenciálni schopnosť platiť účty a dlhy ďalej narastabezdomovci. Ľudia žijúci v rôznych lacných jú. Inokedy sa za bezdomovectvom skrýva
ubytovniach, nelegálnych stavbách, osoby problémové detstvo, alkoholová či drogová
pred opustením výkonu trestu a pod.
závislosť. Nech už sú príčiny akékoľvek,
ľudia bez domova si zaslúžia našu pozorBezdomovec je človek, ktorý sa vymyká nosť.
zo spoločnosti svojím oblečením alebo
stupňom dodržiavania hygieny. Vyhľadá- Mesto Bardejov sa snaží pomôcť osobám,
va miesta, na ktorých sa pohybuje vysoký ktoré sa nachádzajú v rôznych krízových
počet obyvateľov, čiže predstavujú po- sociálnych situáciách. Zriadilo pre nich
tenciálny zisk financií, zvyškov jedál a inej Zariadenie sociálnych služieb Nádej na
pomoci. Sú to verejné miesta pri obcho- Kacvinského ulici, pozostávajúceho z
doch, na lavičkách, pri staniciach, ale aj útulku a nocľahárne. Poskytuje ubytovanie
obytné štvrte miest.
na určitý čas, sociálne a právne poradenstvo, nevyhnutné ošatenie a obuv. ZabezNa území mesta Bardejov bolo k 12.9.2019 pečuje sa aj rozvoj pracovných zručností
evidovaných 517 bezdomovcov. Je to ofi- a utvárajú sa podmienky na prípravu a výdaj
ciálny údaj zo štatistiky evidencie oby- stravy, vykonávanie nevyhnutnej základvateľstva. Sú to fyzické osoby, ktoré sú nej osobnej hygieny, upratovanie, pranie,

žehlenie, údržbu bielizne a šatstva a záujmovú činnosť. V zariadení sa nachádzajú ľudia rôzneho veku, zdravotného stavu
a sociálneho postavenia. Sú tam diabetici, ľudia v liečebnom procese a zdravotne
postihnutí, ľudia závislí na alkohole,
nikotíne či toxikomani, gambleri, psychicky
chorí ľudia, týrané ženy, ľudia, ktorí k nám
prišli z výkonu trestu odňatia slobody, ľudia
s poruchami správania, ľudia z detských
domov, slobodní, rozvedení, ľudia, ktorí sú
odlúčení od rodiny, nezamestnaní, ľudia
bez domova, tuláci.
ZSS Nádej spolupracuje na veľmi dobrej
úrovni so samosprávou mesta Bardejov a s pomerne širokým okruhom organizácií, inštitúcií, s odborným personálom
z lekárskeho prostredia, ale aj s dobrovoľníkmi z mesta Bardejov (MsÚ Bardejov,
Mestská polícia, EKOBARD, BAPOS, NsP
Bardejov, ÚPSVaR Bardejov, ADOS, JDS
Bardejov, KCH, oz Proti Prúdu).
Kľúčom k riešeniu problému bezdomovectva je komplexný prístup. Riešiť
problém komplexne znamená riešiť ho na
všetkých jeho úrovniach, od materiálnej,
cez zdravotnú a právnu, až po sociálnu
zložku. Zapojiť sa musí tak bezdomovec
sám, ako aj spoločnosť.
(Vladislav Novák)
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A V TEJ JASKYNI SA ODOHRAL
NÁDHERNÝ ZÁZRAK
Milí čitatelia, určite mi dá každý z Vás za
pravdu, dvanásty mesiac v roku sa nesie
v akejsi veľmi zvláštnej atmosfére.
Z každého rohu na nás „vyskakujú“ červení
mužíkovia, počuť veselé melódie a mestá
i dediny sa odievajú do svetelných „šiat“.
A medzi všetkými tými melódiami, ale jedna vyniká svojím textom... Svätá noc, tichá
noc... všetci ju poznáme, pospevujeme si ju
v aute, v práci, deti sa ju učia.
No je tu teraz jedna otázka na nás. Či sa
niekedy pozastavujeme nad tým, čo sa v tej
piesni spieva. Hovorí o jednej noci, tichej noci,
keď všetci spali, až na pár ľudí. Tí ľudia nemali
kde spať, tak si našli maštaľ v jaskyni. Nebolo to nič pohodlné, nič príjemné. Komu z Nás
dnešných ľudí by sa to asi páčilo. Stráviť noc
na takom mieste. Asi málo komu.

a vyslobodiť sa z okov hriechu a smrti. Došlo
k dokonalému obnoveniu ľudskej prirodzenosti. Mení sa postavenie človeka voči Bohu.
Končí sa otroctvo a začína synovstvo, pretože
už nie sme viac otroci ale synovia. „Syn Boží
sa stal Synom človeka, aby ľudských synov
spravil Božími synmi“.

Skúsme teda, aspoň v tento „predvianočný“
čas trošku spomaliť, aspoň trošku. Nech
“Nech nás tieto sviatky
nás tieto sviatky nepohlcujú tým šialeným
nepohlcujú šialeným zhonom.
zhonom a behom po všetkých tých darčekoch a plných stoloch. Nie všetko je iba
Nie všetko je o jedle
o jedle a darčekoch. Kiežby sa pre nás sviatok
a darčekoch.”
Christovho Narodenia stal sviatkom narodeIVO PETROVAJ nia Christa v našej duši a nášho znovuzrodenia v Christovi. Zmĺknime – stíšme sa pre
Toto je iba pár myšlienok k tomuto veľmi svet, aby sa v našej duši narodilo Božie Slovo
veľkému sviatku. No povedzme si na rovinu. a naplnilo nás Svojim svetlom a duchovnou
Málo kto o tom vôbec premýšľa. A viete radosťou.
prečo? Pretože na to nemáme „čas“. Presne
tak. Nemáme a ani nemôžeme, lebo stále Prajem všetkým, čo budú pár týchto riadkov
sa niekde ponáhľame. Ráno vstávame, deti čítať, nech si tieto sviatky „užijú“ v príjemdo škôlky, do práce, obed, z práce po deti, nom tichu, pretože ticho lieči. V kruhu svojej
nákup, uvariť, upratať, s deťmi sa večer rodiny, v zdraví, radosti. A nezabúdajte, že do
trošku pohrať, poučiť a potom spať a ráno tohto kruhu má patriť aj v maštali, kvôli nám
znova to isté. Popravde, je toho veľa.
narodený, Christos!

A v tej jaskyni sa odohral nádherný zázrak,
v úplnej jednoduchosti, tichosti do tej nočnej
tmy vstúpilo Svetlo. Ale to nebolo obyčajné svetlo, no Svetlo sveta – Syn Boží. Toto
narodenie, hoci si to málo kto uvedomuje,
otočilo beh dejín. Dovtedy a ani potom sa
už nikdy nič podobné nezopakovalo. Boh
prijal na Seba telo svojho služobníka. A kvôli Náš deň je zrazu krátky a práce stále veľa. Aj
čomu? Nuž preto, aby mu pomohol precitnúť keď je to pre niekoho nepredstaviteľné, no
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nutné, treba do toho nášho krátkeho programu dňa doslova vtesnať aj toho Syna,
ktorý sa narodil v jaskyni. Veď práve iba vďaka Nemu to všetko môžeme zvládať a stíhať.
On je Ten čo nám dáva silu a pomoc prežiť
každý deň.
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OBNOVA ŽIDOVSKÉHO SUBURBIA
Obdobie decembrových sviatkov je späté
so zázrakmi tak pre kresťanské, ako aj
židovské náboženstvo. Štyri týždne trvajúci advent vyvrcholí narodením Krista Spasiteľa. Naši starší bratia vo viere prežívajú
príchod Chanuky, ktorej sa hovorí sviatok
svetiel alebo sviatok opätovného zasvätenia Jeruzalemského chrámu. Napriek
odlišnému pôvodu veriaci prežívajú v tom
istom čase najradostnejšie sviatky, plné
pokoja, nádeje a radosti z Božích zázrakov.
Navzájom zdieľané hodnoty si uctíme
zapálením svetla porozumenia v sobotu
21. decembra 2019 o 18. hodine na nádvorí
Starej synagógy. Nevšednú udalosť spríjemní
hudobné vystúpenie bardejovského detského
saleziánskeho zboru Vinimini a kapely Mojše Band, finalistky Celosvetovej súťaže
židovskej hudby v Amsterdame a držiteľky
prestížnej Youtube Prize 2018-2019.
Podujatie bude zlatou bodkou za tohtoročným
kultúrnym programom v Židovskom suburbiu, ktorý tvorili populárno-náučné prezentácie, letné kino, festivaly, diskusie, hudobné
koncerty či tematické prednášky pre školy
z Bardejova, Slovenska a zahraničia. Okrem
toho, že rok 2019 nám priniesol možnosť
predstaviť projekt obnovy Židovského suburbia na 15. celosvetovom kongrese organizácií
miest svetového kultúrneho dedičstva alebo
sme dostali priestor vo všetkých slovenských
televíziách, najzásadnejším počinom bol
úspešne zrealizovaný projekt „Obnov s nami
vzácny technický klenot!“.
Vďaka finančnej podpore Nadácie EPH ožila národná technická pamiatka – 110-ročný
parný kotol zn. Károly Poledniak. Jeho hlavnou funkciou bola výroba prehriatej pary
požadovaného tlaku a teploty, ktorá slúžila
ako nosič tepla vo vykurovacom systéme
budovy rituálnych kúpeľov a súčasne bola
využitá v saune alebo na ohrev vody v očistných bazénoch.
Odborné práce zrealizovala reštaurátorská
dielňa Martina Kutného, ktorý zároveň mentoroval skupinu študentov a dobrovoľníkov
podieľajúcich sa na záchrane pamiatky. Na
jedinečnom diele sa spolupodieľal Pavol
Hudák, predseda občianskeho druženia
Vita in suburbium, archeológ Peter Harčár,
zástupca Krajského pamiatkového úradu
v Prešove a pracovníci mestskej teplárenskej
spoločnosti Bardterm.
Reštaurovanie prebiehalo v septembri až v
novembri 2019 a pozostávalo z nasledujúcich
prác: vypracovanie dokumentácie stavu kotla
pre obnovou, odstránenie tehlového muriva
a hlineného zásypu po stranách kotla, odvoz
sute, odstránenie hrdze na povrchu kotla,
bočných oporách a tiahlach, zhotovenie kópie
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poškodenej bočnej kovovej opory, nanesenie farebnej antikoróznej vrstvy na povrch
kotla, vytvorenie betónového základu pod
kotlom, uloženie tehlovej dlažby pod kotlom,
murovanie tehlového obloženia kotla (torzo),
špárovanie, dokumentácia vykonaných prác.
Súčasťou projektových aktivít bol populárno-náučný workshop určených pre študentov
stredných škôl a dobrovoľníkov.
Cieľom bolo umožniť verejnosti spoznať
remeselné postupy aplikované pri záchrane
hmotného kultúrneho dedičstva. Aktívni boli
predovšetkým študenti Gymnázia Leonarda
Stöckela v Bardejove.
Vo svojom voľnom čase, po škole alebo cez
víkendy, manuálne brigádovali (odstraňovanie muriva a hrdze, čistenie a dekontaminácia povrchu, maľovanie a pod.), vykonávali špecializované úlohy (nanášanie
konzervátorských chemických prostriedkov,
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zakladanie muriva, konzervovanie kovových
a drevených častí kotla) a popritom dokumentovali premenu pamiatky.
Rovnako prínosná bola spolupráca s Erikom Benkom, odborným pracovníkom Slovenského technického múzea v Košiciach a
autorom výstavy „Keď sa povie Poledniak...“,
ktorá viedla k tvorbe informačného letáku
a návrhu výstavy o jedinečnosti obnoveného
parného kotla.
Slávnostné odhalenie tohto technického klenotu sa uskutoční po koncerte, už zmienenom v úvode článku. Brány Židovského suburbia budú otvorené pre obyvateľov Bardejova aj okolitých obcí, ktorých považujeme za
nositeľa posolstva, že zachované židovské
pamiatky nepatria len jednej komunite, ale sú
súčasťou spoločného kultúrneho dedičstva.
(Peter Hudák, projektový manažér,
OZ Vita in suburbium)
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ZAUJÍMAVOSTI
Vianočné sviatky sú najexponovanejšími
dňami v roku a pre mnohých môžu byť
prípravy, snaha vyhovieť prianiam blízkych, ako aj nákupy darčekov veľakrát na
poslednú chvíľu vyčerpávajúce. Možnosti, výber a dostupnosť produktov sú v porovnaní s rokom 1989 oveľa vyššie.
Kedysi sme počas Vianoc stáli rady na
banány a mandarínky, dnes je to pre nás
nepredstaviteľné a bežnou sa stala ich
kúpa z pohodlia. Okrem toho si dokážeme
aj v kamennej predajni na jednom
mieste kúpiť potraviny, veci do domácnosti, drogériu, elektroniku či oblečenie.

0412

Symbolom slovenských Vianoc bol
v minulosti betlehem, tradícia vianočných
stromčekov sa u nás rozšírila až začiatkom
20-teho storočia. Po roku 1989 k nám
prenikali vplyvy iných kultúr, napríklad k
tradičnému Ježiškovi pribudol Santa Claus.
Podľa etnologičky Kornélie Jakubíkovej
sa funkcia stromčeka menila a dnes má
skôr esteticko-prestížnu funkciu. Zatiaľ čo
ľudia v minulosti zdobili živé stromčeky,
v súčasnosti má až 70 percent domácností
umelý stromček. Výzdoba sa menila podľa
módnych trendov, ktorým sa postupne
prispôsobovali aj vianočné ozdoby - pred
tridsiatimi rokmi nesmeli na stromčeku
chýbať salónky, dnes sa zdobí skôr
umelými, kúpenými alebo vlastnoručne
vyrobenými ozdobami.
NAB4-04

Popularitu si získal adventný svietnik
a fenoménom je taktiež vonkajšia
a vnútorná svetelná výzdoba, čoraz
častejšie zdieľaná z našich domovov na
sociálnych sieťach. Významnejšiu rolu
zohráva výzdoba, investície do symbolicko-znakových predmetov, ako je adventný veniec, stromček, úprava stola,
výzdoba exteriéru domu, v bytoch svetielka v oknách, reťaze na balkónoch.
ZAUJÍMAVOSTI O VIANOCIACH,
O KTORÝCH STE NEVEDELI:
Popularita živých vianočných stromčekov sa v porovnaní s rokom 1989 znížila
zo 70% na 30%.
Rodinné návštevy sú však takmer stále
rovnako populárne, obľubuje ich takmer
72% respondentov.
Odpočinok a leňošenie počas Vianoc získava na popularite, oproti roku 1989 vzrástlo
na viac ako 80%.
Pre 80% respondentov je sledovanie rozprávok v televízii počas Vianoc ich obľúbenou činnosťou.
(TS)
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VIANOČNÝ JARMOK REMESIEL
AJ TENTO ROK NA VÝBORNÚ

Vianoce klopú na dvere a Hornošarišské
osvetové stredisko po roku znova pripravilo Vianočný jarmok remesiel spojený
s Vianočnými zabíjačkovými hodmi.
Dvojdňové podujatie určené prevažne pre remeselníkov i hudobníkov z regiónu sa organizuje už od roku 2009.

„Tento rok je taký veľmi špeciálny. Máme vyše
šesťdesiat remeselníkov. Je tu naozaj od perníčkov, cez ručne vyrábané hračky, štrikované
ozdoby, vianočné vence a množstvo takých
noviniek. Taktiež k nám zavítali také rôzne
ekologické varianty či už z drogérie, alebo potravín a v rámci tej ekológie sme sa aj my ako
Hornošarišské osvetové stredisko rozhodli tento ročník venovať trošku tej osvete
o ekológii a rozhodli sme sa nepoužívať žiadne
plastové príbory, žiadne plastové poháre ani
taniere, ale miesto toho používame sklenené
ručne maľované poháre na osvetový punč
a taktiež ručne maľované sklenené mištičky
na bobaľky, ktoré tu naozaj tento rok idú, sú
také najobľúbenejšie spomedzi všetkých produktov, ktoré sa tu ponúkajú,“ prezradila jedna z organizátoriek Lenka Semanková.

ukázali, že Bardejovčania presne toto potrebujú, ale nie len Bardejovčania, pretože sú
tu ľudia zo stredného a dokonca aj západného Slovenska, čo nás veľmi potešilo a ktorý
sa o tejto akcii dozvedeli z médií,“ doplnil organizátor Juraj Bochňa z HOS.

Podujatie je v Bardejove populárne a každý
rok do športovej haly prichádzajú tisíce
návštevníkov. „Tie uplynulé ročníky nám

Na pódiu sa postupne predstavili hudobníci
z celého okresu. V sobotu bol program ladení moderne, v nedeľu duchovne a vianočne.

foto: HOS

| Na jarmok prišli tisíce návštevníkov
Počas celého jarmoku svoje výrobky prezentovalo viac ako šesťdesiat remeselníkov. Ani
tento rok nechýbala bohatá tombola.
(red)

VIDEOREPORTÁŽ
Z VIANOČNÉHO JARMOKU REMESIEL
NÁJDETE NA YOUTUBE KANÁLI
AHOJ BARDEJOV.SK
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ROZPRÁVKOVÉ VIANOCE V BARDEJOVE
Okresná organizácia únie žien Slovenska
v Bardejove v spolupráci s Poľsko - slovenským domom zorganizovala každoročnú
výstavu s názvom Rozprávkové Vianoce.
Podujatie sa konalo pod záštitou primátora
mesta Bardejov.
Ukážky vianočného stolovania, tradičných
vianočných ozdôb, sladkých a slaných
koláčov, výroba vianočných oblátok, sviečok
ale aj výstava obrazov s tématikou Bardejova, to všetko bolo pripravené pod jednou
strechou pre návštevníkov, ktorí hľadajú inšpiráciu pri výzdobe svojich príbytkov pred
blížiacimi sa Vianocami.
„Je to výstava, kde sa prezentujú naše ženy,
ale nie len tie, ktoré sú organizované v Únii,
ale aj ostatné, ženy z kvetinárstiev, cukrárni, majsterky odborného výcviku zo stredných škôl, sú tu ženy zo z organizácii z dedín
z nášho okresu a všetci tí, ktorí majú radosť
z takejto práce a ktorí niečo robia a chcú sa
prezentovať,“ prezradila Eva Kučová, predsedníčka okresnej organizácie Únie žien Slovenska v Bardejove.

foto: red

| Na výstave sa prezentovali viaceré Bardejovčanky
na Slovensku a v Európe používa rôznorodé
maliarske techniky. Začínala olejom, momentálne maľuje akrylom a rada robí akvarely. Scenérie z Bardejova bolo vidieť aj na viacerých vystavených obrazoch, ktoré je možné
v prípade záujmu si aj zakúpiť.

Na podujatí vystavovala svoje obrazy aj
bardejovská umelkyňa Marta Augustinská.
„Mám veľmi široký záber, maľujem zátišia,
Neprofesionálna výtvarníčka a účastníčka
krajinu, mesto, rôzne moderné variácie a plus
viacerých maliarskych plenérov a seminárov
maľujem okrem obrazov a sklo, ktoré má už

skoro 20 rokov veľmi nadchlo, takže robím
maľbičky na spôsob Tifany – úžitkové sklo,“
povedala Marta Augustínska.
(red)

VIDEOREPORTÁŽ
Z ROZPRÁVKOVÝCH VIANOC
NÁJDETE NA YOUTUBE KANÁLI
AHOJ BARDEJOV.SK

ZOZNAM BARDEJOVČANOV, KTORÍ KANDIDUJÚ DO NRSR
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa budú konať v sobotu 29. februára
2020. Ministerstvo vnútra zverejnilo kandidátne listiny všetkých kandidujúcich
subjektov. Pozreli sme sa, aké zastúpenie
na nich majú Bardejovčania. Spolu kandiduje 20 občanov nášho mesta, ktorí kandidujú
na kandidátkach 13 politických subjektov.

21. Vladimír Kažimír, 49 r., živnostník, Bardejov
9 Slovenská národná strana
46. Pavol Goriščák, Mgr., 37 r., právnik,
Bardejov

12 Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU
– občianska demokracia
Pozrite si úplný zoznam kandidátov z Barde- 137. Jaroslav Fignár, Ing., 59 r., letecký techjova:
nik, Bardejov
3 Sloboda a Solidarita
15 Kresťanskodemokratické hnutie
100. Milan Ján Pilip, Mgr., 39 r., štátny 24. Martin Šmilňák, Mgr., 46 r., riaditeľ cirkevzamestnanec, Bardejov
nej školy, Bardejov
4 SME RODINA
90. Jana Lučová, 30 r., SZČO, Bardejov

31. Anton Hudák, Ing., PhD., 46 r., znalec
v odbore cestná doprava, manažér, Bardejov

6 ZA ĽUDÍ
120. Miloslav Olejár, Ing. arch., 47 r.,
102. Martin Ceľuch, Ing., PhD., 42 r., ekológ, architekt, Bardejov
Bardejov
16 Slovenská liga
119. Róbert Jančošek, Mgr., 30 r., obchodný 37. Vincent Kubek, 70 r., redaktor, Bardejov
zástupca, Bardejov
17 VLASŤ
8 Hlas pravice
48. Miriama Strončeková, 32 r., praktická se14. Marián Adamišín, Ing., 48 r., obchodný
stra, Bardejov
riaditeľ, Bardejov

bardejovízie.sk
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78. David Savočko, 41 r., SZČO, Bardejov
102. Miroslav Šott, 49 r., vedúci dopravy,
Bardejov
19 SMER - sociálna demokracia
115. Jozef Guliga, Mgr., 37 r., vedúci kancelárie
primátora, Bardejov
20 SOLIDARITA - Hnutie pracujúcej chudoby
60. Pavol Peteja, 32 r., SZČO, Bardejov
24 Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko
88. Andrej Gmitter, Ing., 54 r., živnostník,
Bardejov
141. Ondrej Katuška, Bc., 29 r., technik BOZP,
Bardejov
25 Socialisti.sk
33. Miroslav Bejda, 56 r., technik, Bardejov
V súčasnosti nemá Bardejov poslanca
v Národnej rade Slovenskej republiky. Naposledy boli z nášho mesta zvolení Ing. Viliam Holeva - SMER - sociálna demokracia
a MUDr. Jozef Halecký - Ľudová strana –
Hnutie za demokratické Slovensko.
(Vladislav Novák)
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KALENDÁR
UDALOSTÍ
ČAROVNÉ VIANOCE
Vianočný koncert Čarovné
Vianoce sa už po siedmy rok
teší na vašu návštevu. Tento
rok sa na pódiu v Športovej
hale Mier predstavia
tie najlepšie a najznámejšie
ľudové hudobno-spevácke
kapely nie len z bardejovského okresu. Večerný
program bude obohatený
o krst CD ľudovej hudby
Stana Baláža „do Betlema“.

0404

DEC

22

BETLEHEMSKÉ
SVETLO
V utorok o 12.00 hod.
pozývame na ekumenické
privítanie Betlehemského
svetla, ktoré bude prebiehať
pred magistrátom mesta
na Radničnom námestí v
Bardejove. Prineste si so
sebou lampáše alebo iné
svietidlá.

DEC

24

KALI & PETER PANN
V Športovej hale Mier
v Bardejove o 19.00 hod
odštartuje koncert Kali &
Peter Pann. Na koncerte sa
predstavia aj ďalší populárni hudobní interpreti ako
napríklad Claudia a Terapia.

FUTSALOVÝ TURNAJ
O TROFEJ MMP
0414

V Športovej hale Mier sa
uskutoční už druhý ročník
futsalového turnaja
o putovnú trofej Mestského
mládežníckeho parlamentu.

DEC

26

DEC

27
DEC

HALL OF FAME
Chill Game Centrum na
sídlisku Družba v Bardejove
vás pozýva na turnaj vo FIFE
a CS:GO.

SILVESTER
Oslavy Silvestra na Radničnom námestí v Bardejove
začnú od 22.30 hod., kde
ako tradične oslávime Nový
rok silvestrovským ohňostrojom a príjemnou atmosférou.

28
29
DEC

31

VIAC NA AHOJBARDEJOV.SK
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ZMENA POSKYTOVANIA ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI
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SAMUEL RYCHVALSKÝ BODUJE V ZÁMORÍ

S HOKEJOM ZAČÍNAL V BARDEJOVE, TERAZ HRÁ PRI BOSTONE
V jednom z predchádzajúcich vydaní sme
priniesli článok o mladom hokejistovi
z Bardejova, ktorý sa už počas strednej školy dostal do zámoria a kde postupne získava mnohé skúsenosti. Samuel Rychvalský
sa hokeju začal venovať ako šesťročný
a na prahu dospelosti si obliekol dres
juniorského kanadského tímu South Muskoka Shield. Aktuálne pôsobí v tíme Northeast Generals blízko Bostonu.
„S predchádzajúcim tímom som vypadol
v druhom kole play-off a vrátil som sa späť
do Bardejova. Ako sa vraví, všetko zlé je
na niečo dobré a počas pobytu na Slovensku som stihol zmaturovať na Súkromnom
gymnáziu. Aj touto cestou by som sa chcel
poďakovať všetkým, ktorí mi vyšli v ústrety,“ uviedol mladý, stále iba devätnásťročný
hokejista.

foto: archív S. R.

| Samuel Rychvalský

V klube máme Rusa, Fína a Francúza, no
mnoho mužstiev nemá žiadneho legionára.
V prvej polovici roka sa zúčastnil dvoch kemVäčšina hráčov ani netuší, že existuje Slopov v Bratislave a v Prahe. Mnohí skauti
venska, doslova sa ma pýtali, či sa tam hrá
z USA a z Kanady hľadali nádejných hráčov
hokej.“
a Samuel oku skautov neunikol. „V Prahe
ma po kempe oslovil skaut z NAHL, absolNáročné cestovanie na zápasy
voval som s ním osobný pohovor. Po dvoch
týždňoch som dostal ponuku z viacerých
V súťaži je 34 celkov, ktoré sú rozdelené do
tímov. Vybral som si Northeast Generals aj
šiestich divízi. „Je to náročné na cestovanie,
preto, že z tohto tímu sa vedia mnohí hráči
niekedy počas týždňa odohráme aj päť záprebojovať do univerzitných líg,“ pokračoval
pasov. Preto hráme u súperov viac duelov
S. Rychvalský.
po sebe. Ja bývam na predmestí Bostonu
a na tréningy chodím autom približne hodinu.
V tíme je obrovská konkurencia, veď len predVšetko tu však funguje na veľmi profesionálsezónneho kempu sa zúčastnilo viac ako
nej úrovni. Doslova tu majú na všetko človeka,
60 hráčov. Oproti Kanade, kde v minulosti
o všetko je postarané.
pôsobil rodák z horného Šariša, je v družstve
minimum cudzincov. „Sú tam limity a tréneri
Sú stanovené jasné pravidlá a tie sa musia
Európanom veľmi neveria. Cudzinec musí byť
dodržiavať. Napríklad na zápasy chodíme
dvakrát taký dobrý, aby dostal šancu.

v oblekoch. Na druhej strane, mimo hokeja
sa o všetko musím postarať sám,“ podotkol
Samuel, ktorý na Slovensku okrem Bardejova
pôsobil v Skalici a v Spišskej Novej Vsi.
V Amerike sa hrá veľmi rýchly hokej, čo je
dané aj rozmermi ľadovej plochy. Hrá sa hore
– dole a súboje sa častokrát dohrávajú. „Na
všetko je veľmi málo času. Dbá sa na herný
systém, ak neplníte úlohy trénera, nehráte,“
povedal Rychvalský, ktorého korčuľovanie
bavilo už od malička a dodal. „Začínal som ako
útočník a na tejto pozícii hrám dodnes. Mojim
prvým trénerom bol pán Česelka. Začínal som
v prípravke, v Bardejove som prešiel všetkými
žiackymi kategóriami.“
Cieľom Samuela Rychvalského je dostať sa
v najbližšom období do niektorej z univerzitných súťaží.
(red)

FERKOVÁ, VOLČKO A TOKARČÍKOVÁ
POSTÚPILI NA MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA
Prednedávnom sa v Humennom konali
majstrovstvá Prešovského kraja v šachu
študentov SŠ a žiakov ZŠ. Z okresných majstrovstiev si právo štartovať na nich vybojovali traja najlepší v každej kategórii. Bojovalo sa o priamy postup na finálový turnaj
majstrovstiev Slovenska.

Na peknom 5. mieste sa umiestnila Alexandra Angelovičová z Raslavíc, ktorá však
už študuje na Gymnáziu sv. Moniky v Prešove.

V kategórii študentov si postup vybojoval aj
Richard Volčko z Gymnázia L. Stöckela, ktorý
finišoval na 3. mieste. Zvíťazil bývalý Bardejovčan Benjamín Kardis, študent JAR Prešov.
Najprv súťažili stredoškoláci. Suverénne Na nepostupovom 4. mieste skončil Adrián
si počínala Dominika Ferková z Gymnázia Angelovič z Raslavíc a na 6. mieste Kristián
L. Stöckela, ktorá zvíťazila vo všetkých zápa- Kapec z Hertníka, ktorí tiež študujú v Prešove.
soch, stala sa tak majsterkou kraja a vybojovala si zároveň postup na MSR z 1. miesta. V utorok o postupové miesta bojovali žiaci
a žiačky základných škôl. Na výbornom
Sofia Šofranková zo Spojenej školy Štefániko- postupovom 3. mieste sa umiestnila
va skončila na nepostupovom 6. mieste.
Diana Tokarčíková zo ZŠ Bartolomeja Krpelca.
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Na solídnom 11. mieste skončila len
9 ročná Nicol Knapová zo ZŠ Wolkerova
a 20. miesto obsadila Sarah Molčanová taktiež zo ZŠ Wolkerova.
Našim žiakom sa v najpočetnejšie obsadenej
kategórii za účasti až 29 štartujúcich nepodarilo postúpiť. Najbližšie k postupu mal
12 ročný Jiří Koška zo ZŠ Wolkerova, ktorý
skončil na peknom 5. mieste. Súrodenci zo
ZŠ B. Krpelca Patrik a Ján Tokarčík obsadili
9. a 12. miesto.
Postupujúcim želáme čo najlepšie umiestnenie na majstrovstvách Slovenska.
(Vladislav Novák)
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