
Viano né sviatky sú aj o pomáhaní tým, ktorí to najviac potrebujú. Mnoho rodín 
sa ocitne v núdzi zo d a na de , niektoré rodiny žijú v chudobe dlhodobo. Bardejov
patrí k mestám, kde je vysoká nezamestnanos , nájs  si prácu je ažké. V okrese 
žije mnoho rodín, ktoré by privítali akúko vek pomoc. Aj preto pred nieko kými
rokmi vznikla v meste charitatívna akcia Saleziánske kilo práve pod patronátom 
saleziánov v Bardejove.

Podstatou akcie je vyzbiera  potraviny, ktoré následne putujú do sociálne slabších
rodín. Tento rok sa zbierka uskuto nila týžde  pred Vianocami. Desiatky dobrovo níkov
sa vybrali do potravín miestneho obchodného re azca, kde vyzbierali nieko ko tisíc 
kíl potravín, zeleniny, ovocia a drogérie. Následne boli všetky potraviny zhromaždené 
a rovnomerne rozdelené do škatú .  Tie potom putovali do rodín.

Každým rokom sa do zbierky zapojí množstvo Bardejov anov. Výnimku netvorila 
ani táto akcia. „Pomoc sa dostala k takmer 200 rodinám a vyzbieralo sa približne 7 tón
potravín, ktoré boli rozdelené do 245 ve kých škatú  od banánov. Po et rodín 
je viac-menej stabilizovaný, ide o podobné ísla ako pri predchádzajúcich
zbierkach,“ prezrádza Boris Gogola,  dobrovo ník Saleziánskeho kila. 
Zbierka prebiehala v šiestich predajniach miestneho obchodného re azca. 

Rodi ia sa de om snažia splni  každý 
ich sen a vypo u  každú prosbu. astým
želaním, ktoré vykúzli iskri ku v detských
o iach, je psík sediaci pod strom ekom 
s ervenou stuhou okolo krku.

Zóna svetového kultúrneho dedi stva 
a ostatné asti mesta musia tvori  jeden
urbanistický celok. Nemôžu to by  oddelené
entity, ale spojené nádoby. Otázkou ostáva
osud kotolne K-08 a ohyzdného komína.
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Koniec roka je vä šinou priležitos  
zamyslie  sa nad uplynulým obdobím 
a taktiež možnos  pozrie  sa do 
budúcnosti.  V tomto roku sme vydali 
5 ísel novín Ahoj Bardejovízie, 
v ktorých sme sa pokúsili priblíži  
rôzne aspekty života v meste.
Našou ambíciou je pokra ova  v tomto 
úsilí aj v budúcom roku a postupne 
informáciami a poh admi na dané 
témy obohacova  obyvate ov Bardejova.

Prvé íslo bolo zamerané na situáciu 
v školstve, v druhom sme ponúkli 
priestor športovcom. Tretie íslo patrilo
kultúre v Bardejove a vo štvrtom sme
odprezentovali ob ianske združenia. 
V tomto ísle sme sa zamerali 
na duchovný rozmer života, ktorý 
neodmyslite ne patrí k odkazu Vianoc.  

Aj ke  si to možno mnohí 
neuvedomujeme, máme možnos  
ži   v jednom z najkrajších miest nie len
na Slovensku, ale aj v rámci svetového
merítka. Kvalitu mesta však netvoria
budovy a stavby, ale udia, ktorí v om
žijú a ich kvalita vz ahov. 

Práve vo viano nom období máme 
príležitos  sa zamyslie  nad tým, 

o je pre nás a naše rodiny skuto ne
dôležité. Za realiza ný kolektív, ktorý
vám prináša tieto noviny, prajeme
všetkým Bardejov anom príjemné
prežitie viano ných sviatkov, ve a
rodinnej pohody, š astný a úspešný rok
2017. akujeme všetkým, ktorí prispeli
svojimi myšlienkami a úvahami do tohto

ísla, ako aj do minulých vydaní novín v
roku 2016. 

MILÍ BARDEJOV ANIA, 

Milo Olejár

Psík pod 
strom ek
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Pokra ovanie z úvodnej strany

udia darovali potraviny s ochotou pomôc
núdznym a asto krát sa podelili s málom o
majú s vedomím, že je niekde niekto, kto má
ešte menej.

„Drvivá vä šina ohlasov bola pozitívna, udia
už zbierku poznajú, stáva sa známou „zna -
kou“. Ak sa sem-tam stretneme s predsud-
kami, snažíme sa vysvetli , o robíme, ako
to robíme a pre koho to robíme. V aka Bohu
postupne pribúdajú aj noví dobrovo níci.
Balíky spolu roznášalo dvadsa  šoférov po
celom okrese,“ pokra uje B. Gogola a hovorí
tiež, s akými reakciami sa dobrovo níci
stretávali pri odovzdávaní balíkov. 

„Najvä šiu a spontánnu rados  vždy pre-
javia deti – zbehnú sa ku dverám a od ra-
dosti až žiaria. Rodi ia sa asto neubránia
slzám a zo srdca nám akujú. No máme aj
prípady, ke  udia slušne pomoc odmietnu a
povedia, že nech balík dáme radšej niekomu
inému, kto je na tom horšie. Poprípade sú aj
rodiny, ktorým nosíme potraviny už
nieko ko rokov, no zlepší sa im zdravotný
stav, nájdu si prácu, deti odrastú, a sami
povedia, že im už pomoc netreba. Dodajú,
že tento rok už oni sami prispeli do zbierky.“

"Do tejto zbierky sa zapájam aj pred
Vianocami, aj pred Ve kou nocou. Teší ma,
že môžem pomôc  niekomu, kto to potre-
buje. Tentoraz som prispela múkou a ces-
tovinami. Som rada, že sa Bardejov ania
vedia spoji  pre dobrú vec," povedala pani
Mária.  

Ovocie, zelenina i potraviny

Vedia sa udia aj z mála, o majú, podeli ?
„ udia ur ite vedia prejavi  solidaritu. Sú to
stovky, ak nie až tisíce udí, ktorí s úsmevom
na tvárach a vinšom ku sviatkom odovzdajú
vä šiu i menšiu as  svojho nákupu. A ne-
raz nás svojou štedros ou prekvapia tí, od
ktorých by sme to ne akali. Je to škola do-
broty a pokory aj pre nás dobrovo níkov,“
dodal Gogola. 

Jedna škatu a obsahovala potraviny, ovocie,
zeleninu a drogériu a jej váha sa pohybovala
na úrovni 30 kíl. Medzi darovanými vecami
boli napr. múka, mlieko, strukoviny, ces-
toviny, cukor, vody, ale aj konzervy alebo
sladkosti. alšia zbierka je naplánovaná
pred najvä šími sviatkami v roku – pred
Ve kou nocou. � red
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VIGÍLIA V JEDNOTLIVÝCH FARNOSTIACH
MÁ SPOLO NÉ ZNAKY
Na Štedrý de , 24. decembra, za íname
slávi  Vianoce. Pri štedrove ernom stole sa
zíde celá rodina, v slovanskej tradícii má
tento de  symbolizova  štedros  a hojnos .
Na východnom Slovensku nesie pomeno-
vanie „vilija“ alebo „vigília“, o znamená
predve er sviatku. Každý kút Slovenska má
po as tohto výnimo ného d a iné zvyky a
tradície.

Ale prebieha Štedrý de  v jednotlivých
cirkvách?  A aké zvyky dodržiavajú konkrétne
cirkvi? Objas ujú zástupcovia štyroch cirkví a
prezrádzajú, ako to vyzerá priamo u nich. 

V. Riško, Rímskokatolícka cirkev, salezián:
„Don Bosco nás u il vo všetkom sa prispô-
sobi  miestu, kde pôsobíme, aj vo viano ných
zvykoch a tradíciách. Pre niektorých lenov
komunity je kapor ažšie sústo, takže je
namiesto neho reze . Samozrejme s ú innou
rusnáckou modlitbou: prekreš aju a na ry-
bu! V komunite to bude ako v rodine,
spolo né upratovanie, Štedrá ve era, sym-
bolické dar eky a šup-šup do služby, lebo
k az by na polno nej omši chýba  nemal. V
poslednej dobe ve mi silno vnímam Vtelenie
Ježiša Krista ako akt Vykúpenia celého ud-
stva, ale hlavne m a z mojich slabostí a
hriechov, teda, že Ježiš tu neprišiel "fra-
jerova ", ale zachráni  nás svojim utrpením.
Pre m a Vianoce majú význam len vo
výh ade Ve kej Noci.“

J. Velebír, Evanjelická cirkev: „V našej rodine
sa na viano nom stole stretávajú viaceré
tradície. Nie o zo Šariša, nie o zo Spiša, od-
kia  pochádza moja manželka, nie o z
Novohradu, nie o z Liptova, kde sme
predtým pôsobili. Zo všetkého si vyberáme
to, o nás oslovilo. No dnes už musíme dáva
pozor aj na to, o nám dovolí zjes  naša diéta.
Dobré jedlá sú sú as ou osláv, lebo v nás
vyvolávajú v a nos  vo i Pánu Bohu za
všetko, o nám dáva. Atmosféru Vianoc
výrazne povzbudzuje aj krásna výzdoba, o
ktorú sa každý rok stará moja manželka. Robí
to rada a so zanietením, o nám všetkým robí

po as nieko kých sviato ných týžd ov opráv-
nenú rados . 

Pokia  ide o evanjelickú cirkev, po stránke
liturgickej svätíme pred Vianocami štyri 
adventné nedele. Po as adventu zvykneme
ma  aj viac stretnutí v týždni. Osobitne vážne
vnímame pozvanie Jána Krstite a k pokániu.
Preto je obvyklé, že celé rodiny prichádzajú k
ve eri Pánovej. Je to krásny zážitok, zvláš ,
ke  vidíme k a a  pred oltárom celé rodiny,
dve i tri generácie. Ve kej ob ube sa teší Šte-
drý ve er, kedy máme skuto ne v kostole 
najviac udí z celého roka. Ale aj na Prvú
viano nú slávnos  musíme robi  služby Božie
v Bardejove dvakrát, lebo by sme sa naraz
asi nepomestili. Okrem toho slúžime aj vo
všetkých štyroch kostoloch na dedinách, ako
vždy.“

I. Petrovaj, Pravoslávna cirkev: „Poznám
udí,  ktorí tieto sviatky prežívajú ve mi

tradi ne. To znamená, že sú spolu celá rodina.
Pod stôl dávajú slamu, okolo neho re az,
svie ka na stole, umývajú sa v potoku, od
stola po as ve ere neodchádzajú a mnohé
iné. Vä šinu z toho sme dodržiavali i my do-
ma a to isté sa snažíme so ženou dodržiava

aj tu v Bardejove. Ke že bývame v byte na
sídlisku, isté tradície sa dodržiavajú ažšie.
Základom však je pôstna ve era pri jednom
stole, po ktorej ideme všetci spolo ne do
chrámu na bohoslužbu. Tam už veriaci
spievajú koledy, ktoré si po as sviatkov aj my
radi doma zaspievame. 

My s manželkou nepochádzame z rovnakého
kraja, preto u nás ve era pozostáva z niek-
torých jedál, ktoré sme mali u nás a niektoré
sú zas prevzaté z manželkinej strany. Na
stole u nás doma nájdete chlieb, so , cesnak,
varené hríby s kyslou kapustou, kolo enú
fazu u, pirohy s kapustou, sliv anku, boba ky
s makom, kapustnicu (samozrejme bez
mäsa), fanky a varené zemiaky s cibu kou.
Všetko samozrejme ve mi chutné a pôstne! V
tento de  takisto dodržiavame prísny pôst,
o znamená, že do ve ere ni  nejeme ani

nepijeme vodu.”

M. Uhri ák, Cirkev bratská: „Pochádzam zo
Spiša, moja manželka z Levíc a teraz žijeme
na Šariši, tak už nevieme, kto sme, o sa týka
tradícii. Spolu sa u íme zvykom na Šariši.
Po as štedrove ernej ve ere  máme na stole
oplátky, potom vä šinou kuraciu polievku,
zemiakový šalát s rez om, alebo s rybou. Ne-
jaké kolá iky. Ale to nie je pre nás tak
dôležité. Bruchá sa dajú zasýti  rôznymi do-
brotami, ale to, o je podstatné, je ten as
pred ve erou, ke  sa rozprávame o  príbehu
Vianoc, ako o príbehu Božej lásky. Potom
spolu akujeme Bohu, že prišiel k nám na
zem, že sa stal jedným z nás, aby nás
zachránil. Vianoce nemôžeme nevidie  bez
Ve kej noci, bez kríža. Jeho príchod bez jeho
smrti.

Ve mi sa mi pá i, že niektoré rodiny chodia
na Štedrý de  spieva  starým a chorým
u om. Je to krásny zvyk. A potom spolo né

stretnutia pri Božom slove, pies ach a na
modlitbách. Spolu prežívame Viano ný príbeh
v rodinách i spolu ako cirkev.”

� red

Viano ná atmosféra láka, pri stole sa zíde celá rodina

V rodine I. Petrovaja na stole po as Štedrého ve era nesmú chýba  ani boba ky s makom
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REKLAMY A NÁKUPNÝ ZHON ZABRA UJÚ
PRENIKNÚ  K PODSTATE VIANOC

Narodenie malého die a a je pre každú
rodinu neopakovate ný zážitok plný ra-
dosti. Celá rodina sa vtedy zíde a teší sa z
novej tváre, ktorá bude od tohto momentu
h adie  na tento svet a ktorá sa stane
sú as ou ich života. Ale žiadne narodenie
die a a sa nevpísalo do dejín sveta viac než
narodenie malého chlapca v Betleheme
pred asi dvetisíc rokmi. 

Lebo tvár a život tohto chlapca sa stali
tajomstvom spojenia a zárove  rozdelenia
pre nastávajúce generácie udí, ako sa o om
hovorilo už po jeho narodení: „On je us-
tanovený na pád a na povstanie pre mnohých
v Izraeli a na znamenie, ktorému budú
odporova , ... aby vyšlo najavo zmýš anie
mnohých s dc“ (Lk 2, 34 – 35).

A ono je to naozaj tak. Hádam neexistuje
lovek na tomto svete, ktorý by nepo ul o

Ježišovi a hádam neexistuje osoba na svete,
o ktorej by sa viac diskutovalo i rozprávalo a
o ktorej by existovali protichodnejšie názory,
ako o Ježišovi, ktorého narodenie na Vianoce
slávime.

Vianoce nie sú najstaršou oslavou
Ježišovho života

Hoci sú Vianoce takým radostným sviatkom,
na ktorý sa teší azda každý lovek, slávenie
týchto sviatkov nie je najstaršou oslavou
Ježišovho života. Prežívanie viery v Ježiša a
teda celý liturgický rok, v ktorom sa sprí-
tom uje celé Ježišovo tajomstvo života, sa
totiž odvíjalo od jeho smrti a zm tvychvsta-
nia. Toto bolo a stále je pre kres anov tým
najrozhodujúcejším momentom kres anskej
identity a viery. 

Kvôli tomu sa Vianoce v kres anskom roku
za ali slávi  niekedy okolo 4. storo ia a pridali
sa do liturgického kalendára retrospektívne.
Uvažujúc nad evanjeliom a prehlbujúc zmysel
tajomstva Ježišovho života, jeho osoby, slov a
skutkov, pripadlo slávenie Vianoc na 25. de-
cember, ktorý v rímskom kalendári vte-

dajšieho sveta predstavoval oslavu, respek-
tíve sviatok Ví azného slnka, Solinvictus.
Umiestnením oslavy Ježišovho narodenia do
tohto d a sa ani tak nepoukazovalo na as
Ježišovho narodenia, aj ke  prebehlo nieko ko
pokusov o správny výpo et a niektoré his-
torické údaje poukazujú práve na tento ter-
mín, ale viac sa tým poukázalo na zmysel
Ježišovho narodenia. Lebo nejde ani tak o to,
kedy sa Boh narodil ako lovek, ale že sa Boh
narodil ako lovek. Nejde ani tak o to, kedy
Boh za al krá a  po tejto zemi, ale že vôbec
krá al po tejto zemi. Kres anstvo tak oslavou
Vianoc práve 25. decembra ukazuje Ježiša
ako pravé Ví azné slnko a jediné „svetlo sve-
ta“ (Porov. Jn 8, 12). 

Snažia sa udia po as Vianoc 
viac?

Vianoce majú charakteristickú vô u blízkosti,
ktorá okúz uje asi každého loveka. Každý sa
totiž po as Vianoc snaží by  milší a bližší k
ostatným u om, snaží sa trávi  as s rodi-
nou – bližšou i vzdialenejšou, snaží sa bu-
dova  vz ahy a posil ova  rodiny. Lebo
Vianoce sú o blízkosti a o vz ahoch. V prvom
rade sú o blízkosti Boha a loveka. Tým, že
na Vianoce sa oslavuje narodenie Božieho
syna ako loveka, kres anstvo vlastne vyzná-
va, že vz ah s Bohom je možný a reálny. Boh
sa stal telom, aby prebýval medzi nami
(Porov. Jn 1, 14), a aby sme my mohli prebý-
va  s ním. Zárove  ale Vianoce sú o blízkosti
medzi u mi navzájom. Narodenie die a a v
jasli kách v Betleheme nás totiž pozýva k to-
mu, aby sa die a opä  narodilo v každom jed-
nom loveku. Aby sme objavili dar, ktorý v

sebe máme – dar detskej radosti z blízkosti
niekoho alšieho.

Nadchádzajúce sviatky sú o dare Boha

Osobne si myslím, že práve toto je dôvodom,
pre o si na Vianoce dávame dar eky, aj ke
komercializácia Vianoc, rôzne reklamy a
nákupný zhon, nám niekedy zabráni
preniknú  až k samotnému jadru. Ale Vianoce
sú naozaj o dare blízkosti, v ktorej objavu-
jeme dar loveka. Vianoce sú o dare Boha,
ktorý sa stal lovekom a hodnote love enst-
va, ktorú práve po as Vianoc môžeme objav-
i . Rados  zo života totiž môžeme objavi  len
v jeho zdie aní s inými. Vz ah s inými u mi je
totiž pre loveka jediná možnos , ako sa
môže vyslobodi  zo svojho vnútra a ako
môže prekona  bytostnú samotu, a tým ob-
javi  krásu sveta a života v om. 

Vo vz ahu nám ten druhý dáva kúsok seba,
ktorý sa stáva našou sú as ou a obohacuje
nás a zárove  my odovzdávame kúsok seba,
ktorým obohacujeme alších udí. V tom je

aro rôznorodosti nás udí, aby sme sa
navzájom obohacovali svojimi darmi a
vzájomne si pomáhali objavi  krásu sveta. A v
tom je nádej udí.

O o vä šiu krásu a rados  zo života môže
lovek prežíva , o o vä šie horizonty sa

otvárajú pred lovekom vo vz ahu s Bohom?
Ak je vz ah s u mi nádejou pre loveka, o o
vä šou a silnejšou nádejou je vz ah s Bohom.
Toto je prís ub Vianoc, ktorý nás púta a ktorý
nás o aruje, avšak bohužia  niekedy aj uniká.

Preto si myslím, že najvä šou výzvou, pred
ktorou stojíme práve vo vnímaní a prežívaní
Vianoc a vo všeobecnosti vo vnímaní a preží-
vaní života ako takého, je znovu objavi  a pri-
navráti  sa k tomuto rozmeru blízkosti, ktoré
viano né sviatky so sebou prinášajú. Lebo
bez tohto rozmeru blízkosti, ktorá je za-
kotvená v zjavení sa Boha ako malého
die a a, nielen z Vianoc, ale dovolím si tvrdi ,
že aj z udského života, zostane len prázdna
škrupinka. Tvárou tvár dnešnej spolo enskej
situácii a rôznym napätiam, ktoré nás
obklopujú, je možno práve toto odkazom a
pripomienkou, ktorú všetci h adáme - odka-
zom malého die a a, ktoré netúži po ni om
inom, len po blízkosti a láske. Die a v Betle-
heme nás pozýva k tomu, aby sme znovu ob-
javili pravú vô u udskosti, ktorá nespo íva v
silných re iach, ale v silných vz ahoch.

Preto vám prajem, aby ste pri štedrove ernom
stole, kedy sa zídete, nako ko vám to možnos-
ti a okolnosti dovolia, aby ste spolo ne oslávili
narodenie malého Božieho syna v Betleheme
a aby ste v tvári tohto die a a objavili najvä ší
dar, ktorý nám Vianoce prinášajú – dar radosti
zo života a z blízkosti Boha i všetkých udí.
Požehnané viano né sviatky!  � Tomáš Svat,

kaplán, rímskokatolícka cirkev

„Nejde ani tak o to,
kedy sa Boh narodil
ako lovek, ale že sa
Boh narodil ako lovek“

Tomáš Svat

Nákupné centrá sú pred sviatkami preplnené
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Vianoce sú už za dverami a vy ešte stále
h adáte najvhodnejšie dar eky? Rodi ia
sa de om snažia splni  každý ich sen a
vypo u  každú prosbu. astým želaním,
ktoré vykúzli iskri ku v detských o iach,
je psík sediaci pod strom ekom s erve-
nou stuhou okolo krku. 

Poriadne si však zvážte, i psíka naozaj do-
mov priveziete. Ide totiž o záväzok na
nieko ko rokov, preto si tento krok poriadne
premyslite. Aby sa nestalo, že skvelý psí
viano ný dar ek napokon skon í opustený
v útulku alebo na ulici. A takýto smutný 
osud si žiaden pes nezaslúži.

Skon ia Vianoce a každoro ne práve v tom-
to období zažívajú útulky najvä ší nával.
Pracovníci v nich majú plné ruky práce,
množstvo psíkov sa potuluje po uliciach.
Potrebné je zapamäta  si, že ak si zaob-
staráte štvornohého milá ika pod strom ek,
tak to nie je len o hraní i maznaní sa.

Pes je totiž živý tvor, ktorý má, takisto ako
udia, svoje potreby. Musíte sa o neho

náležite stara , vychováva  ho a socializo-
va , chodi  na prechádzky, absolvova
výcvik a treba po íta  i s veterinárnymi
ošetreniami, o kovaniami a od ervovaním.

Predstavte si, že sú Vianoce. Pod
strom ekom sa objaví šteniatko. V ase
sviatkov a pokia  má lovek dovolenku, je
všetko v poriadku. Deti sú ochotné chodi  s
novým štvornohým priate om von, venujú
sa mu a zahr ujú ho láskou a pozornos ou.
Všetci sa tešia a sú nadšení, no zrazu príde
každoro ný zhon – návrat do škôlky, školy,
práce. A psík zostáva doma sám. Cez
Vianoce ho obklopovali udia, teraz je však
sám. Môže plaka  a zavíja  od žia u, alebo
sa za ne nudi  a „zábavu" si už nájde. 

Vy však po návrate nemusíte jeho nadše-
nie z nového dizajnu vášho gau a i
postele zdie a . Sem-tam spraví mlá ku,
zni í papu u. Zhon a povinnosti vám neu-
možnia navštevova  cvi isko, psík sa ne-
socializuje, nikto sa mu nevenuje a prob-
lém je na svete. A jedného d a pohár
prete ie a psík už nie je lenom rodiny, ale
jedným z mnohých, ktorí kon ia na ulici.
Pes však nepochopí, pre o skon il na ulici.
Ve  by dal za svoju rodinu aj život. Preto
nezabúdajte, že pes nie je hra ka, ale 
priate  a spolo ník. No nie na pár dní, ale
na nieko ko rokov.

Akého psíka si zadováži ?

Ak sa napokon zhodnete, že priestor i as
máte, zostáva otázkou, akého psíka si
zadováži . Dajte pozor pri výbere správne-
ho plemena. Najviac psíkov je krížencov
strednej ve kosti. udia astejšie vyh adá-
vajú psov nižšieho vzrastu, ktorí sú vhod-
nejší aj do bytoviek. Kontaktujte skúsených
kynológov a chovate ov, ktorí vám pri
výbere pomôžu, priblížia vám povahu to-
ho-ktorého plemena i starostlivos  o psa.
Nevyberajte len pod a vzh adu. Vyberajte
opatrene, pretože vo viano nom období na

internete pribúdajú aj inzeráty od tzv.
„množite ov", ktorí chovajú psy asto v
nedôstojných podmienkach a su ky sú len
zdrojom zisku, pretože rodia šteniatka tak-
mer bez prestávky.

Ak vám však na výzore nezáleží a chcete
len štvornohého priate a, zadováži  si
môžete aj psíka z útulku. Orieškovia majú
svoje aro, sú vnímaví, poslušní, inteligent-
ní a aj napriek tomu, o prežili, sú novej ro-
dine oddaní. A spravíte i dobrý skutok, ke
psíkovi poskytnete nový domov. Bude to
pre neho ten najkrajší viano ný dar.

Ak niekto z vašej rodiny túži po psíkovi a
chcel by ho nájs  pod strom ekom, od-
povedzte si ešte predtým nieko ko dôle-
žitých otázok:

Máme doma vhodné podmienky pre
chlpatého lena rodiny?

Niektoré plemená môžete chova  v byte,
no iné potrebujú viac priestoru a ve kú
záhradu. Ak bývate v byte, uvedomte si, že
so psíkom budete musie  pravidelne ab-
solvova  nieko kokrát denne ven enie.

Je die a dos  staré na to, aby sa o
psíka postaralo? Kto sa bude o psíka

stara , ak je die a ešte malé?
Vždy budete musie  na deti dohliada  a pri
menších ratolestiach po ítajte s tým, že
starostlivos  o psíka budete musie  pre-
vzia  do svojich rúk.

Nejde len o chví kový rozmar?
Sviato ná atmosféra vládne všade

naokolo. Deti sa tešia na dar eky a asto
závidia kamarátom, ktorí majú chlpatého
milá ika. Môže sa sta , že sa pre tento
nápad nadchnú, no po Vianociach ich
prestane zaujíma . Myslite na to, že pes
je živý tvor a nemožno ho odloži  na
poli ku k ostatným hra kám. Po príchode
k vám domov sa totiž stáva lenom vašej
rodiny. � red

PSÍK POD STROM EK: NAJPRV 
SI ODPOVEDZTE NA TIETO OTÁZKY

Zadováži  si psíka je záväzok na dlhú dobu



SVIATKY/ANKETAbardejovízie.sk ahojbardejov.sk6 |

BOH MILUJE KAŽDÉHO. AJ TEBA
Každý rok pred Vianocami je po mestách i
dedinách ulý ruch. Všetci sa pripravujú
na sviatky. Obchody sú vyzdobené, v no-
vinách i v televízii sa objavia reklamy s
viac-menej viano nými motívmi. Viano-
ce prenikli do nášho života ako ur itá
spolo enská, hospodárska, obchodná a
možno aj citová záležitos . Prenikli však i
do našej duše svojím hlbokým význa-
mom? 

I ke  sa nezastavíme pri nákupoch
dar ekov, hra iek, kožušín a podobne, azda
sa uspokojíme len sentimentálnymi
spomienkami na detstvo, na jasli ky v
chráme a jeho poéziu na rodinné návštevy.
A tak prejdú jedny Vianoce za druhými a
my pokra ujeme v behu za smr ou, žijeme,
ako keby sa Kristus nebol narodil.

Vianoce sú viac ako koledy i ozdobený
strom ek

Ale i ke  si na Vianoce zájdeme do chrámu,
ba azda i doma zanôtime koledy, alebo
dokonca pomyslíme na svojich drahých,
nemôžeme sa ešte uspokoji . Lebo
Vianoce sú viac. Sú sviatkami Vteleného
Slova Božieho. Ak sa nepokúsime aspo
trochu preniknú  tajomstvo Vtelenia pre
nás, pre každého z nás, tak sme prežili
Vianoce iba povrchne. A nijaké svetlá, ani
rodinná atmosféra, ani strom ek ani nála-
da, ktorá sprevádza Vianoce po uliciach,
nás nenasýti ozajstnou, hlbokou rados ou,
ktorú Kristus priniesol. Stal sa lovekom
bez toho, aby prestal by  Bohom. 

Boh a lovek, dva extrémy sa spájajú. Vte-
lením sa uskuto uje najhlbšie spojenie
Boha s lovekom. Vyp a sa obrovský
priestor a vzdialenos  medzi nekone nou
Bytos ou a pekným, no obmedzeným
tvorom - lovekom. Iba Boh je schopný vy-

bra  si jednoduchú mašta ku, panenskú
Matku a celé to udsko-božské prostredie,
ktoré nám opisujú evanjelia. Áno, sku-
to nos  vtelenia alebo narodenia Pána sa
odohral raz v histórii, ale ostáva trvalým
stavom. 

Vtelenie neprestalo, ale pokra uje, ostáva
naveky: Ježiš Kristus žije i dnes ako Boho-

lovek, ako vtelený Boh. Betlehemské
die a prináša nám i dnes svoju milotu,
lásku, rados , pokoj, tak isto ako ich
prinieslo Márii, Jozefovi, pastierom, betle-
hemským obyvate om.

Každé Vianoce sú ešte raz a znovu svi-
atkom Vteleného Slova, živého, aktuálne-
ho, prítomného všetkým nám svojimi dar-
mi, milos ami, ú inkami i svojou osobou. A
tu sme pri prameni ozajstnej viano nej ra-
dosti. Boh je i teraz náš Emmanuel, Boh s
nami, je náš Boh, blízky citlivý, milosrdný a
udský k nám! Áno, máme sa z oho

radova ! To milé die a v jasli kách, také
bezmocné a plné lásky, je náš všemohúci
Boh!

Boh nás všetkých miluje

Ak chceme znovuobjavi  kúzlo Vianoc, to
tajomné kúzlo, ktoré nás o arovalo v det-
skom veku a prípadne i potom, musíme ho
h ada  hlbšie. Najkrajším ovocím týchto

sviatkov a najcennejším darom pre nás by
malo by  úprimné znovu odkryté a do
h bky prežité presved enie, že Boh nás,
m a, teba, naozaj miluje, a to teraz, ke  o

om premýš am, ke  pracujem, ke  sa
modlím. Veri  v jeho lásku ku mne, k nám!
Celým naším životom vyda  svedectvo to-
mu presved eniu, ako spieva prorok Izaiáš:
S nami Boh, ujte všetky národy a kajajte
sa, lebo s nami Boh.

Vianoce majú skuto ne svoju hlbokú reali-
tu, svoj základ a svoje korene. Tým je nes-
porne skuto nos  narodenia, a teda his-
torickej existencie Ježiša Krista. Bez tejto
skuto nosti by naše Vianoce boli ako tie
viano né strom eky: bez kore a. Viano ná
láska od nás žiada, aby sme ju prijali vážne
a estne, aby sme ju opätovali úprimnou,
bezvýhradnou láskou. „Láska je z Boha a
každý, kto miluje, narodil sa z Boha a pozná
Boha. Kto nemiluje, nepoznal Boha, lebo
Boh je láska" (1 Jn 4,7-8). 

Viano ná láska od nás žiada, aby sme sa
pred ou sklonili a v posvätnom tichu sa jej
kla ali.

Poklo me sa Božej láske, ktorá sa stala
telom a prebýva medzi nami. Pripojme sa k
poklone anjelov a celej prírody, k poklone
pastierov a mudrcov, k poklone presvätej
Matky a spravodlivého Jozefa. Venite
adoremus Dominum - Po te, poklo me sa
Pánovi.

Okolo nás je mnoho s dc, ktoré sú vyhas-
nuté práve z dôvodu pocitu osamelosti,
nezáujmu iných ba dokonca beznádeje.
Naša viano ná rados  môže by  pre nich
takým silným podnetom, že sa tiež pokúsia
nanovo objavi  posolstvo Vianoc. 

� Florián Poto ák,
farár, gréckokatolícka cirkev 

„Okolo nás je mnoho
s dc, ktoré sú vyhas-
nuté práve z dôvodu
pocitu osamelosti“

Florián Poto ák
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UTEKÁME PRED REALITOU ŽIVOTA

TROCHU ZAMYSLENIA PRED VIANO NÝMI SVIATKAMI

Dnešná uponáh aná doba postupne prináša
zmätky do hodnotového rebrí ka nielen
jednotlivých udí, ale aj celej spolo nosti.
Menia sa istoty a poh ad udí na najkrajšie
sviatky v roku. Už od októbra sa slovo Via-
noce za ína ozýva  z každej strany – z tele-
vízie, z obchodov, z ulice. Vianoce sa stáva-
jú komer ným sviatkom. 

Obyvatelia musia odoláva  silnému tlaku
komercionalizácie a amerikanizácie. Ako sa
Vianoce slávili v minulosti, napríklad pred 200
rokmi a aké je ich budúcnos ?

Z každej strany sa rútia Santa Clausovia

„Síce neviem presne, ako sa slávili Vianoce
pred 200 rokmi, ale vidím, ako ich slávime
dnes. Stali sa ve mi komer ným sviatkom. Z
každej strany sa na loveka doslova rútia
Santa Clausovia, v televízii vidíme reklamy,
akcie, rôzne viano né recepty. Toto všetko
pred 200 rokmi udia nemali a tak ich preží-
vali viac duchovne. Je potrebné podotknú , že
sviatku v Pravoslávnej cirkvi predchádza pôst
trvajúci 40 dní, ktorý má veriacich duchovne
pripravi  a aj samotná sviato ná ve era je

pôstna.  To znamená, že sa nekonzumujú
živo íšne produkty. Výnimkou je ryba po as
prvej polovice pôstu, tú je dovolené  konzu-
mova  po as sobôt a nedie . Komercia je to,
o tento sviatok ubíja,“ hovorí Ivo Petrovaj z

Pravoslávnej cirkvi. 

Aby udia nesledovali bohoslužby cez 
internet 

Spôsob svätenia sviatkov je dynamický pro-
ces, ktorý sa mení v ase. Myslí si to aj Ján
Velebír, zástupca Evanjelickej cirkvi aug-
sburského vyznania. „Ur ite sa mnohé v
budúcnosti zmení. Jedno sa však nezmení. Pre
kres anov budú Vianoce vždy sviatkami naro-
denia Božieho Syna. A dúfam, že nedôjde k to-
mu, aby o sto rokov všetci chceli sledova
služby Božie cez internet. o by asi tak sle-
dovali, ke  všetci budú sedie  pri obrazovkách.
Dúfam, že aj naši potomkovia pochopia, že
sedie  plece pri pleci v kostole, spolo ne ro-
zochvie  vzduch svojim spevom, spolu mrznú
cestou domov z kostola, to sa nedá nahradi
elektronickým mediálnym zážitkom. To treba
zaži  naživo, tak, ako Kristus prišiel do sveta
skuto ne, naživo, nielen virtuálne.“

Viete si predstavi  Vianoce bez dar ekov?

Podobný názor má aj Martin Uhri ák,
duchovný z Cirkvi bratskej. „Vianoce dnes
majú svoje moderné chrámy, nákupné cen-
trá. Sú znamením našej prosperity. Toho, o
máme. Máme všetko, ale ni  nás už nebaví,
preto utekáme pred utrpením prázdnoty k
rovnako prázdnej zábave. K ilúzii š astia a
naplnenia. Utekáme pred realitou života k
jeho náhradám. Klaniame sa pred mocou
ponuky trhu. 

Materializmus je naša moderná modla, lebo v
nej h adáme naplnenie nášho života. Chceme
si kúpi  spásu, pokoj, rados , svojho Ježiška,
ktorý bude plni  naše priania. Ale to nefungu-
je. Lebo naplnenie života mimo Boha nie je.
Život loveka sa presúva do neosobného vir-
tuálneho sveta. Do sveta plného sieti tzv. pri-
ate stiev. Do sveta, ktorý uväznil loveka v
osamelosti a nie v realite. Tam sa odohráva
život mnohých udí aj ich "skuto né" Vianoce.
Nejako nás prepadla prázdnota, ktorú
chceme zaplni  aspo  dar ekmi. Viete si
predstavi  Vianoce bez dar ekov? Dary majú
vyjadri  našu lásku vo i tým najbližším. Vr-
cholom Vianoc je chví a, ke  obdarujeme tých
druhých. Dar eky sú hrou na lásku, tak trochu
zakryjú pravdu, boles  a samotu mnohých. 

Aká je však pravda o našom dávaní? Dávame
stále vä šie a drahšie dary. Ale lásky je nejako
menej. Mnohé dary nie sú prejavom lásky, ale
majú lásku nahradi . Kúpime de om a
manželke všetko, ale nedáme im to na-
jdôležitejšie pre nich, nás... nás rodi ov... otca a
matku... nás manželov. Viac asu strávime pri
nákupoch dar ekov, ako s tými, koho chceme
obdari . Zabudli sme, že ten najvä ší dar je ke
dávame seba tomu druhému v skuto nej ne-
sebeckej láske ako pred 200 rokmi. 

Láska sa neukrýva vo veciach, ale v bytí tu
pre blízkych. Dávame asto naše peniaze, ale
nedávame seba. Sme obrovskými dlžníkmi.
Dlžíme tým druhým svoj as, záujem, nehu a
lásku. Dlžíme seba. Dar eky sa tak žia  stá-
vajú náhradou lásky, nie prejavom lásky. Svoj
dlh chceme splati , alebo vynahradi  darmi.
Dary však nikdy nenahradia lásku. Stali sme
sa len produktom, tovarom, nie bytos ami
milujúcimi a milovanými.“

� red

Osobnú ú as  v kostole nenahradí ni . Ani televízia i internet

Blížia sa nám Vianoce, sviatky radosti a po-
koja. No každý rok si po as týchto sviatkov
zdesene všímam ešte viac preplnené nád-
oby na odpad, ako obvykle. A tak sa trochu
zamýš am nad podstatou radosti týchto
sviatkov. 

Je to rados  z plytvania a vä šieho konzumo-
vania? Rados  z asto krát zbyto ných vecí?
Mnohí z nás sa hlásia ku kres anstvu a sú
veriaci udia. Vnímajme preto aj našu krásnu
planétu Zem ako Boží dar a vážme si bohat-
stvo a zdroje, ktoré nám ponúka. 

Prispie  môže každý

Bu me po as sviatkov uvedomelými obyvate mi
a nie zaslepenými konzumentmi dnešnej doby,
ktorí sú ovplyvnení reklamou. Prispie  môže
každý z nás. Kupujme len to, o naozaj potrebu-
jeme a o sme schopní spotrebova . Nekupu-
jme len kvôli tomu, že je to v akcii a nakoniec to aj
tak skon í v koši. Snažme sa predchádza  vzniku
zbyto ných odpadov. Napríklad pri nákupe
používajme trvácne textilné tašky alebo batoh a
neba me každú vec do igelitových vreciek, aj ke
to nie je potrebné. Pri kúpe viano ných dar ekov

sa neria me akciami a viano ným marketingom,
ktorému ide vä šinou len o zisk a mnoho udí je
kvôli tomu dokonca schopných sa aj zadlži .
Potešme svojho blízkeho vlastnoru ne vy-
robeným darom, pokojne aj z odpadového ma-
teriálu. Takýto dar od srdca a z lásky vie dobrého
loveka poteši  viac ako dar ek z obchodu. Na

záver už len dodám, že zodpovedne sa správa  k
nášmu Božiemu daru, našej planéte by sme mali
po as celého roka, nielen po as týchto sviatkov.
Prajem Vám, milí itatelia, radostné, pokojné a
hlavne uvedomelé prežitie viano ných sviatkov.

� Alexander Starinský
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DUCHOVNÉ CENTRUM BOLO 
ODSÚDENÉ NA ZÁNIK

Svetlo svie ok vytvára neopakovate né
aro Vianoc, ktoré sú najvýznamnejším

duchovným sviatkom roka pre kre-
s anov. A podobne svetlo vnáša rados  a
pohodu aj do židovských rodín po as svi-
atku Chanuky. Najznámejší židovský svi-
atok je spomienkou na zázrak, ktorý sa
stal v druhom storo í pred n.l. pri opä-
tovnom zasvätení Jeruzalemského chrá-
mu. 

V zni enom svätostánku našli Makabejci,
ví azi povstania proti gréckej nadvláde, len
jednu nádobu s olejom nesúcu pe a
k aza. Napriek tomu, že olej v chrámovom
svietniku mal vydrža  najviac jeden de ,
svetlo horelo až osem. Za ten as stihli vy-
robi  nový olej. Odvtedy židia po as
Chanuky zapa ujú svetlá svietnika tak, že
každý de  postupne po dobu ôsmych dní
pribúda jedna svie ka. Pod a tradície je
svetlo symbolom nádeje v ažkých asoch
tak, ako svie ka osvecuje noc.

Vianoce a Chanuku oslávime tento rok v
tom istom ase. Na námestí bude advent-
ný veniec, ale nikde nebude chanukový
svietnik. Každé jedno z ôsmych svetiel by
mohlo horie  za desa ro ia, ktoré uplynuli
od poškodenia vzácnej Starej synagógy
(známej ako buž a) a ostatných židovských
rituálnych stavieb na Mlynskej ulici. Ich
skazu za ali gardisti a podporovatelia
hnedej totality. Zostali nemým svedkom
tragédie komunity, ktorej slúžili a bola
storo ia sú as ou dejín mesta. 

Zmizli spomienky a atmosféra

Úpadok stavieb pokra oval aj v období ko-

munistickej totality. Celé desiatky rokov
boli využívané na skladovanie po no-
hospodárskych plodín, chemických látok,
umelých hnojív, náhradných dielov i
železiarskych materiálov. Vtedy dedi stvo
šiestej najvä šej židovskej komunity na
Slovensku upadlo do zabudnutia. Zmizol
Dlhý rad, zmizlo Námestie sv. Jána, zmizli
aj spomienky a atmosféra starého Barde-
jova. Kedysi pulzujúce židovské duchovné
centrum ostalo osamotené, ošarpané a
bolo odsúdené na zánik. 

Len malá skupina odborníkov, pamiatkarov
a znalcov architektúry upozor ovala od
60-tych rokov minulého storo ia, že v
našom meste sa skrýva jedine ná pamiat-
ka európskeho významu – súbor stavieb,
ktorý tvoria rituálne kúpele, kotol a,
vodárenská veža, rituálny bitúnok, Dom
zhromaždenia a Stará synagóga. Vlastník,
bardejovská Židovská náboženská obec,
nebola skuto ným vlastníkom, musela sa
podriadi  nariadeniam vtedajšieho Okres-
ného národného výboru. Objekty boli po
dlhých rokoch namáhavej práce pa-
miatkarov vyhlásené za národné kultúrne
pamiatky, no ku zmene využitia areálu ne-
došlo.

Prišiel aj prezident Václav Havel

Výraznú zmenu nepriniesla ani eufória
porevolu ného vývoja. Historická príleži-
tos , ke  v roku 1991 Starú synagógu
navštívil prezident SFR Václav Havel, os-
tala nevyužitá. Privítali ho tam potomkovia
bardejovskej židovskej komunity. V polovi-
ci 90-tych rokov sa vlastníkom Židovského
suburbia stal Ústredný zväz židovských
náboženských obcí v Slovenskej republike
(ÚZŽNO). Nový vlastník od za iatku h adal
spôsob záchrany a budúceho využitia ob-
jektov. Židovské suburbium sa v roku 2001
stalo neoddelite nou sú as ou zápisu
mesta Bardejov na Listinu svetového
kultúrneho a prírodného dedi stva 
UNESCO. Ocenenie prinieslo nové otázky:
„Ako alej? Pre o si to „židia“ neobnovia
sami? Na o je nám taká pamiatka?“ Niet
jednoduchých odpovedí ani jednoduchých
riešení. Na Slovensku je vyše sto synagóg,
osemsto židovských cintorínov. Pár tisíc

lenov jestvujúcej komunity nedokáže
všetko zachráni . Boli to „židia“, ktorí zde-
vastovali bardejovské Židovské suburbium? 

Zámerom vlastníka bolo vráti  areál na
mapu kultúrnych, historických a turistic-
kých pamiatok. V spolupráci s mestom
Bardejov bola vypracovaná architektonická
štúdia na využitie celého areálu. V roku
2008 bola obnovená budova rituálnych
kúpe ov. Iniciatívu prevzal ÚZŽNO a s
využitím podpory Ministerstva kultúry SR
za ala záchrana objektov. Priestory poma-
ly ožili. 

� Pavol a Peter Hudákovi

„Vráti  areál na mapu
kultúrnych, historic-
kých a turistických
pamiatok“

Pavol a Peter Hudákovi

Poh ad na obnovovanú Starú synagógu a Budovu zhromaždenia
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Naše ob ianske združenie Vita in subur-
bium so súhlasom vlastníka otvorilo
Starú synagógu verejnosti. Výstavy,
prednášky, koncerty, expozícia, vzdelá-
vacie a spomienkové podujatia potvrdili,
že Bardejov ania chcú, aby sa Židovské
suburbium stalo sú as ou  nášho
spolo ného dedi stva. 

Rovnaký záujem nás spojil s Bardejovským
výborom na zachovanie židovského
dedi stva, ktorý založil bardejovský rodák a
preživší Emil Fish žijúci v USA. Dokázal
zjednoti  stovky potomkov komunity.
Pamätník holokaustu, ktorý v roku 2014
postavili z vlastných prostriedkov, bol sym-
bolom zmierenia a ponukou na alšiu
spoluprácu. 

Nasledujúci rok za ala realizácia projektu
Bardejovské suburbium – záchrana, obno-
va a reštaurovanie Starej synagógy, pod-
poreného EHP grantom. Týmto projektom
chcel ÚŽŽNO vytvori  v „srdci areálu“
priestor pre kultúrno-spolo enské a
eduka no-vzdelávacie aktivity. Postavené
budú aj sociálne zariadenia na mieste
zaniknutej budovy rituálneho bitúnku.
Nové oplotenie areálu umožní atraktívne a
nerušené poh ady z ulice na nádvorie a bu-
dovy. Projekt bude ukon ený v apríli roku
2017.

Synagógou obnova neskon í. Prvé rokova-
nia medzi ÚZŽNO a Bardejovským
výborom o osude alšej budovy, Domu
zhromaždenia, nazna ili spolo ný záujem
na jeho revitalizáciu. Pôvodne slúžil ako
miesto pre vzdelávanie lenov židovskej
komunity. Jeho interiéru dominuje hlavná
modlitebná sála s vysokými stropmi a ro-
zlohou takmer 150 m2. Architektonické
usporiadanie ponúka možnos  pre 
umelecké vyžitie, oddych i stretnutia.

Môže by  novým kultúrnym stánkom mes-
ta a vzdelávacím centrom zárove . Kon-
cepciou jeho využitia sa zaoberá architekt
Giora Solar a výkonná riadite ka výboru
Orit Stieglitzová. 

Nezastupite nú úlohu pre budúcnos  Ži-
dovského suburbia má naše mesto, naša
samospráva. Zóna svetového kultúrneho
dedi stva a ostatné asti mesta musia
tvori  jeden urbanistický celok. Nemôžu to
by  oddelené entity, ale spojené nádoby.
Otázkou ostáva osud kotolne K-08 a
ohyzdného komína. Budova po úpravách

môže poskytova  funk né zázemie alebo
by  priestorom  pre mládež a vo no asové
aktivity nadväzujúce na Židovské subur-
bium. Možno bude odstránená a vznikne
zóna s jedine nou kulisou. K ú om k
úspechu bude vytvorenie kvalitného ma-
nažment plánu Židovského suburbia a
plánov samosprávy na vytvorenie nového
námestia. Osud projektu bude závisie  od
ú asti verejnosti, ktorá si nájde cestu do
týchto priestorov. 

Suburbium ako sú as  svetových
kultúrnych klenotov 

Poh ad do minulosti a sú asnosti nabáda
zamyslie  sa nad budúcnos ou. Veríme, že
ke  dohorí symbolické ôsme chanukové
svetlo, Židovské suburbium bude
reprezenta ným a dôstojným miestom, v
ktorom bude vládnu  pokoj a oddych. Pre-
dovšetkým mládež tu spozná dejiny,
kultúru, hmotné dedi stvo a taktiež pravdi-
vý osud bardejovskej židovskej komunity.
Roky práce na revitalizácii židovského
kultúrneho dedi stva v našom regióne nás
utvrdzujú v presved ení, že Židovské sub-
urbium má potenciál zažiari  na mape sve-
tových kultúrnych klenotov a po kom-
plexnej obnove sa stane vyh adávanou tu-
ristickou atrakciou. 

V závere by sme chceli vyjadri  úprimné
po akovanie v mene vlastníka, výboru po-
tomkov židovskej komunity, samosprávy a
nášho ob ianskeho združenia za každú
návštevu, pomoc, dobré slovo a skutok na
náro nej ceste záchrany dedi stva našich
predkov. Kiežby sme na budúci rok
spolo ne zapálili skuto ný chanukový
svietnik a adventný veniec v Židovskom
suburbiu. � Pavol a Peter Hudákovi

www.suburbiumbardejov.sk

„Možno vznikne zóna
s jedine nou kulisou“

Pavol a Peter Hudákovi

Budova zhromaždenia v Židovskom suburbiu

Interiér Starej synagógy pred reštaurovaním a rekonštrukciou

NOVÝ KULTÚRNY STÁNOK 
A VZDELÁVACIE CENTRUM
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DOBA NAPREDUJE A TRADÍCIE UBÚDAJÚ
Tak ako každý rok, blíži sa nám najkrajší
sviatok v roku – Vianoce. o sú to vlastne
Vianoce? Mnohí z nás nemajú jednozna nú
odpove  na túto otázku. Ak by sme sa opý-
tali ve kých, malých, starších i mladších,
odpovede by boli rôzne. 

Pre o vlastne oslavujeme tento sviatok?
Vianoce sú as, kde si pripomíname narodenie
Ježiša Krista. To aro, ktoré prežívame, je
neopísate né. Zdobenie bytu, kde rozvešáme
po oknách viano né výzdoby, stavanie
strom eka, akanie na prvý sneh i nedo kavé
odpo ítavanie dní do Vianoc, to všetko k tomu
patrí. Pred prvou adventnou nede ou si
pripravíme adventný veniec, ktorý sa skladá
zo štyroch svie ok. Každá svie ka nám nie o
charakterizuje. Prvá je symbolom nádeje,
druhá symbolom mieru, tretia symbolom pri-
ate stva a posledná nám symbolizuje lásku. 

Pred najkrajším sviatkom sa samozrejme
musíme aj nejako pripravi . Dospelí sa zvy a-
jne pripravujú 40 d ovým pôstom, ktorý za-

ína prvou adventnou nede ou. Taktiež sa
zú ast ujeme aj rorátnych omší, ktoré sa
oslavujú po as adventu do 16. decembra. Pre
malé nedo kavé deti ky je vymyslený ad-
ventný kalendár, ktorý de  za d om skracuje
ich nedo kavos  na Vianoce. 

Pri stole sa stretnú všetci

Neodmyslite nou as ou Vianoc sú dar eky.
Snažíme sa nakúpi  to najlepšie, o by mohlo

našich blízkych poteši  a spríjemni  im
náladu. Nemusí to by  ni  ve ké, sta í úplne
malá drobnos . Každý z nás sa teší, že bude
môc  trávi  spolo né chvíle s najbližšími, pre-
tože nie každému je dopriate by  spolu po
celý rok. 

Spolo ne sa pripravujú tie najlepšie dobroty,
perníky, ktoré deti stihnú skôr zjes  ako vy-
chladnú a po dome rozvoniava ihli ie. Po 
upe ených dobrotách, poupratovanom
celom byte si môžeme pozrie  rozprávky, pri
ktorých stratíme pojem o ase. Ur ite si
každý z nás spomenie na staré klasické
rozprávky ako sú Perinbaba, Mrázik, Tri
oriešky pre popolušku, S tebou m  baví sv t
alebo novšie ako Sám doma, Shrek,
Viano ná koleda, i mnoho alších krásnych
rozprávok. 

Ako sme si mohli všimnú , doba napreduje a
tradície ubúdajú. Po me sa spolo ne zamy-
slie  nad tým, aké boli Vianoce niekedy.
Vianoce mali v minulosti názov aj „vilija“ i
„vigílija“, o znamená „predve er sviatku“.
Každá staršia generácia by nám vedela
rozpráva  množstvo príbehov, na ktoré si
spomínajú práve oni. i už to bolo skromné
zdobenie strom eka, pe enie figúrok alebo
množstvo alších zaujímavých tradícií. 

Nikto nesmel odís  od stola

Mnohí z vás si na to pamätajú, akoby to bolo
v era. Pod stolom sa zvy ajne na Štedrý de

dávali peniaze alebo šupiny z kapra, aby ro-
dina mala celý rok dostatok. Na štedrove er-
nom stole nesmeli  chýba  oblátky, cesnak,
med a jablko. Štedrá ve era sa za ínala mo-
dlitbou. 

Ve eru „otvárala“  hlava rodiny, ktorá za-
ala jes  ako prvá. Po predjedle nasle-

dovala bu  kapustnica alebo šošovicová i
hrachová polievka, strukoviny symbolizo-
vali blahobyt. Rozrezanie jablka malo pred-
poveda  osud. Ak mali jadrovníky tvar
hviezdy, o akával sa v rodine majetok a
š astie. Zvy ajne sa jablko rozrezalo na
to ko astí, ko ko bolo lenov v rodine a
zjedlo sa. Po as ve ere nesmel nikto od-
bieha  od stola, dokonca ani gazdiná, pre-
tože to prinášalo neš astie. 

Po ve eri sa rodina opä  krátko pomodlila a
najstarší len v rodine po akoval Bohu za
jedlo a pitie, ktoré im doprial. V dedine sme sa
mohli stretnú  aj s koledníkmi, ktorí chodili
po štedrej ve eri spieva   a vinšova . Odme-
nou boli domáce kolá e, peniaze alebo ovo-
cie. Po rozdaných dar ekoch a s plnými
žalúdkami sa zvy ajne vä šina z nás pobrala
na polno nú omšu, na ktorej oslavujeme 
narodenie Ježiška. 

Po príchode domov sa po akujeme a ideme
spa  s pocitom pokoja na duši. Nech je
každý de  pre Vás taký výnimo ný, ako sú
Vianoce.

� Denisa Miková, študentka

VIANO NÝ ODKAZ 

Ivo Petrovaj, Pravoslávna cirkev: Prajem
všetkým itate om hlavne pokojné sviatky.
To ale praje asi každý každému. Mojím že-
laním pre nich je, aby udia po as týchto
sviatkov aspo  na trochu spomalili a viac
sa zamerali na svoj duchovný pokoj a rast.
Strávme tento as spolu s rodinou doma i v
chráme. 

Ve  tieto sviatky sú o Narodení Syna

Božieho, po me ho privíta  tak, ako sa pa-
trí. Christos nám  priniesol spásu, o prine-
sieme my jemu? Traja mágovia - pohania
mu priniesli krásne dary a o my kres a-
nia? Oddajme mu samých seba a to aspo
návštevou jeho domu. Všetko ostatné je
druhoradé. 

Ján Velebír, Evanjelická cirkev: Aby nikdy
nestratili spred o í realitu viano ného

príbehu. My všetci sme jeho sú as ou. My
všetci sme živý Betlehem. Bolo by dobré,
keby sme v tej scéne nepatrili k tým, o si
zatvárajú dvere pred susedmi, ale aby sme
boli v tej skupine, ktorá si spolu s pastiermi
povie: bratia, sestry, po me a vyzve me
sa, o sa to v Betleheme stalo. Stala sa
tam totiž ve ká vec pre každého z nás. Pra-
jem všetkým požehnané sviatky a zážitok
Božej blízkosti vo vašich srdciach. 

Viliam Riško, Rímskokatolícka cirkev:
Ke že mnoho Bardejov anov je cez rok, ži-
a ,  odcestovaných za prácou, prajem im,
aby tieto Vianoce prežili viac s Bohom i so
svojou rodinou, ke že po as roka toho a-
su ve a, hlavne pre rodinu, nemajú. Nech si
spolo ne posedia, porozprávajú sa, jeden
druhému povenujú.   

Martin Uhri ák, Cirkev bratská: Ježiš Vám
dal seba. Teda Vám dal všetko. Preto aj
prišiel, aby zomrel, a tak Vás zachránil. On
je najvzácnejší dar pre Vás. On sa Vám dá-
va. o mu môžete da  Vy? Dajte mu seba,
svoj život, taký, aký je. Bez Ježiša nie sú
Vianoce pravé. Vianoce sú o Bohu, ktorý
túži po vz ahu lásky s Vami. Preto Vám
želám, nech sú Vianoce h adaním a náj-
dením Krista. Lebo len v om nájdeme
pokoj, zmysel života a skuto nú lásku. V
umieraní sebe a v živote pre neho. � red

My všetci sme živý Betlehem
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AKO V BARDEJOVE ZLEPŠI  
NAKLADANIE S ODPADMI?

Na augustovej konferencii Vízie pre Barde-
jov bol prezentovaný aj návrh koncepcie od-
padového hospodárstva v meste Bardejov.
Autorom je Alexander Starinský, ob an mes-
ta, ktorý sa problematike odpadov aktívne
venuje už nieko ko rokov. V súvislosti s jeho
návrhmi sme mu položili zopár otázok.

Pre o ste sa rozhodli navrhnú  materiál o
odpadovom hospodárstve?

Nieko ko rokov si všímam, že odpadové
hospodárstvo v Bardejove má množstvo
problémov a nedostatkov. Zárove  miera re-
cyklácie komunálnych odpadov je na ve mi
nízkej úrovni a obyvatelia mesta platia za
odvoz odpadu pomerne vysoký poplatok. as-
to som si kládol otázku, ako zlepši  nakladanie
s odpadmi v našom meste a eliminova  niek-
toré problémy. To ma nakoniec viedlo až k
vypracovaniu tohto návrhu.

Z oho konkrétneho váš návrh koncepcie po-
zostáva?

Ide hlavne o úpravy systému zberu odpadov,
aktivity na zvýšenie informovanosti a pove-
domia obyvate ov a tiež opatrenia na eliminá-
ciu negatívnych javov. Sú as ou koncepcie je
aj analytická as , ktorá je zameraná napr. na
porovnanie produkcie odpadov, miery recyk-
lácie a ekonomiky odpadového hospodárstva
mesta Bardejov s mestami, ktoré majú prib-
ližne rovnaký po et obyvate ov.

Spomenuli ste produkciu odpadov a mieru
recyklácie. Ako je na tom Bardejov?

o sa týka produkcie komunálnych odpadov, je
na tom naše mesto celkom dobre. V porov-
naní s podobnými mestami produkujeme re-
latívne nízke množstvo odpadu. Ro ná pro-
dukcia je v Bardejove približne 12 tisíc ton
odpadov. No z poh adu recyklácie sme na tom
dos  zle. Z porovnávaných miest sme vytriedili
a zhodnotili najnižšie množstvo odpadu. Za
posledné tri roky sa toto množstvo pohybuje
len okolo hodnoty 200 ton. Bez bioodpadu
sme takto odovzdali na recykláciu len približne
1,7 % odpadov.

Aké problémy resp. nedostatky trápia odpa-
dové hospodárstvo nášho mesta?

Z môjho poh adu je to hlavne nízka úrove  re-
alizácie triedeného zberu. Ve ký problém je aj
znehodnocovanie obsahov nádob na triedený
zber nedisciplinovanými ob anmi, ktorí do nich
vhadzujú zmesový odpad. Tým dochádza k
mareniu snahy obyvate ov, ktorí triedia odpad.
Problémom sú aj nelegálne skládky odpadov a
ukladanie objemného odpadu ku bežným sto-
jiskám zberných nádob na sídliskách. Je ve mi
arogantné takto zne is ova  spolo né vere-
jné priestranstvá a zárove  sa jedna o pries-
tupok. 

Deje sa tak aj napriek tomu, že obyvatelia ma-
jú tri legálne možnosti na zbavenie sa objem-
ného odpadu. Okrem jeho uloženia do rozmi-
est ovaných ve koobjemových kontajnerov
dva krát ro ne, sú tu aj celoro né možnosti
odovzda  tento odpad. A to na zbernom dvore
alebo si dohodnú  odvoz so spolo nos ou
Ekobard a.s. To všetko sú možnosti v rámci
poplatku za odpad. A samozrejme sú tu aj iné
nedostatky, ako napr. slabé vykonávanie os-
vety obyvate ov.

S akými konkrétnymi návrhmi prichádza va-
ša koncepcia?

Navrhujem rôzne úpravy triedeného zberu,
ktoré zvýšia jeho efektivitu a komfort triede-
nia pre obyvate ov. Napr. aby sa kovy a
tetrapaky triedili spolu s plastmi, aby nádoby
na triedenie vhodného objemu boli pri kaž-
dom stanovišti na zmesový odpad a pod.

alej je to intenzívna informa ná kampa
pre obyvate ov mesta s názvom „Triedime po
novom a lepšie!“. Alebo navrhujem infor-
ma né tabule resp. nálepky na stojiská a
množstvo iných návrhov. Dôležitým
návrhom z poh adu obyvate ov je aj návrh na
zavedenie množstvových poplatkov za
odpad. Tie by zoh ad ovali množstvo
zmesového odpadu. ím viac odpadu by
obyvatelia vytriedili, tým menej by platili za
jeho odvoz. 

Na to sú ale potrebné uzamykate né stojiská
zberných nádob na sídliskách, ktoré sú taktiež
v koncepcii navrhnuté. Zárove  by tieto uza-
mykate né stojiská pomohli eliminova  niek-
toré problémy, ako napr. neporiadok okolo
zberných nádob.

Aké by teda mali by  výsledky vášho návrhu
koncepcie?

Výsledkom by malo by  zavedenie efektívne-
ho a koncep ného odpadového hospodárstva
v našom meste. Zvýšenie množstva recyklo-
vaného odpadu a zníženie množstva odpadu,
ktoré kon í na skládke. Skládkovanie nie je
vhodné z environmentálneho a v blízkej
budúcnosti ani z ekonomického h adiska.
Zárove  je cie om nastavi  spravodlivejšie
poplatky za odpad pre obyvate ov. Usilujeme o
to, aby tento návrh koncepcie bol prerokovaný
s orgánmi samosprávy a aby sa dosiahla as-
po  jeho iasto ná realizácia.

Zmeny a aktivity takéhoto charakteru si ur-
ite vyžadujú nemalé finan né prostriedky.

Odkia  ich vzia ?

Ve kou výhodou a príležitos ou sú zmeny,
ktoré zaviedol nový zákon o odpadoch. Od 1.
júla tohto roku dochádza k zmene financova-
nia triedeného zberu v mestách a obciach.
Doteraz tieto náklady znášali obce a tým pá-
dom aj obyvatelia v poplatkoch za odpad. Po
novom tieto náklady na triedený zber
uhrádzajú výrobcovia vyhradených výrobkov
cez organizácie zodpovednosti výrobcov. 

Mesto Bardejov by malo by  takto oslobodené
od nákladov na triedený zber vo výške prib-
ližne 135 tisíc eur ro ne. Tieto ušetrené fi-
nan né prostriedky by mohli by  použité na
postupnú realizáciu návrhu. Zárove  množst-
vo osvetových návrhov a niektorých úprav
systému si žiada pomerne nízke finan né
prostriedky. Tie by nijako výrazne rozpo et
mesta neza ažili a mohli by pomôc . Je to
hlavne o záujme, ochote a aktívnom prístupe
zo strany samosprávy. � red

Autor koncepcie Alexander Starinský

Pod a koncepcie by sa množstvo odpadu na skládkach malo zníži
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PROTIPOVOD OVÉ OPATRENIA 
BUDÚ POKRA OVA

VICEPRIMÁTOR V. SAV INSKÝ: VÝSLEDKOM BY MALA BY  VZÁJOMNÁ
KOMUNIKÁCIA PREDSTAVITE OV MESTA S VEREJNOS OU

Ešte v auguste sa v Hrubej bašte uskuto nil
druhý ro ník lokálnej konferencie pod
názvom Vízie pre Bardejov. V uplynulom
vydaní sme vám priniesli alšie výstupy a
nechýbal ani lánok na tému Mesto a voda.
Na konferencii si prednášku pripravil
vodohospodár Michal Krav ík a zameral sa
na tému Udržanie vody v prírode. V Hrubej
bašte, kde sa druhý ro ník konferencie
konal, hovoril aj o protipovod ovom múre
na rieke Top a. 

M. Krav ík okrem iného spomínal, že tech-
nické riešenie múra je viac problémové ako
dokážeme vníma . Opýtali sme sa aj vedenia
mesta, ako vníma aktuálnu situáciu pri rieke.
„Riešenie protipovod ovej ochrany v okolí
rieky Top a je, mám už taký pocit, umelo
živený proces neustáleho udržiavania
negatívnych pocitov istou skupinou udí, aby
sa prekrylo to pozitívne, o sa v meste deje.
Posledný krát opakujem. Takéto projek né a
stavebné riešenie bolo na základe pred-
chádzajúceho posudzovania navrhnuté
odborníkmi na vodné stavby a preto pred-
poklada , že múr, ktorý má chráni , by mal
by  nebezpe ný, považujem minimálne za
zvláštne,“ hovorí vedúci kancelárie primátora
mesta Bardejov Jozef Guliga. 

Krav ík problém vidí aj v premostení Pod Vin-
bargom, kde sa pod a jeho slov most stáva
prekážkou pri návale vody. Plánuje mesto v
tomto smere nejakú úpravu, resp. mal by sa
most nadvihnú ? A aká je momentálna situá-

cia s pokra ovaním druhej etapy výstavby
ochrany pred povod ami? „Sme si vedomí, že
zatia  ide iba o vyriešenie asti problematick-
ého úseku a aj preto sa hne  po ukon ení tej-
to etapy za alo s prípravou novej. Jednou z
úvah je aj úprava mosta Pod Vinbargom.
Všetko je v rovine príprav a zabezpe ovania
zdrojov financovania. Viete, takáto stavba sa
nedá pripravi  a realizova  zo d a na de .  Ale
musím poveda  aj to, že neustále, ú elové
spochyb ovanie prvej etapy tou istou
skupinou udí, ktorí sú odborníkmi na všetko,
naše pozície v prípravnej fáze nijako
neu ah uje. V iných mestách by nie ím takým
boli nadšení a brali by to všetkými desiatimi.

Ale to môže objektívne posúdi  najmä lovek,
ktorý zažil povodne a ich následky na vlastnej
koži,“ pokra uje asistent primátora.

J. Guliga dodal, že mesto robí všetko pre to,
aby boli pri prvej etape dokon ené aj všetky
detaily. „Toto je téma, ktorú pravidelne ko-
munikujeme aj na zasadnutiach zastupite st-
va. Takýto prís ub sme dali už v ase prípravy
prvej etapy výstavby protipovod ovej
ochrany, teda je to iniciatíva samosprávy a
my na tom intenzívne pracujeme a už v
budúcom roku za neme s konkrétnymi pro-
jek nými prácami.“

� red

Na konferencii po as troch dní vystúpili od-
borníci na územné spravovanie miest, za-
zneli vízie ob anov mesta Bardejov, prebe-
rané bolo odpadové hospodárstvo a zaují-
mavá bola aj rozprava na tému Mesto a vo-
da.  

Konferenciu zorganizovalo Ob ianske
združenie Bardejovízie a aj tento raz sa kon-
ala pod záštitou viceprimátora Vladimíra
Sav inského. 

„Za jeden z prvoradých cie ov, ktoré som si v
mojom pôsobení v samospráve dal, bolo
prepájanie aktivít tretieho sektora a samo-
správy. Sám mám skúsenosti s pôsobením v
tre om sektore, ke že som spoluzakladal
Komunitnú nadáciu, ktorá v Bardejove pôsobí
hádam najdlhšie zo všetkých neziskoviek.
Projekt OZ Bardejovízie považujem za poz-
itívny príklad, ako je možné vtiahnu  do živ-
ota samosprávy širšiu verejnos . 

To bol aj hlavný dôvod, pre o som prijal, ako
predstavite  mesta, patronát aj nad týmto
ro níkom Lokálnej konferencie - Vízie pre
Bardejov,“ informuje Vladimír Sav inský a
pokra uje: „Dôležité je uvedomi  si, že

podobné projekty ako OZ Bardejovízie sú be-
hom na dlhé trate. Aj konferencia  Vízie pre
Bardejov, napriek tomu, že bola výborne
pripravená, sa nestretla s vä ším záujmom
verejnosti, ako aj poslancov a zástupcov
mesta. Práve o tom na konferencii hovoril
Richard Rybní ek. 

Tren iansky projekt zapojenia širokej vere-
jnosti do diskusie o pripravovanom územ-
nom pláne trval v Tren íne nieko ko rokov a
stál nemálo úsilia. Výsledkom bola vzájomná
komunikácia predstavite ov mesta s verej-
nos ou. To sa nám zatia  nie ve mi darí.
Výsledkom konferencie Vízie pre Bardejov by
malo by  ur enie prioritných tém, o ktorých
by sa malo diskutova  a spôsob vzájomnej
komunikácie.“

Aby sa konferencia stala zdrojom inšpirácií

Viceprimátor Bardejova V. Sav inský sa z
troch dní konferencie zú astnil len v úvode v
stredu, vo štvrtok a v piatok sa už venoval
Bardejovskému jarmoku. Práve termín, kedy
sa konferencia koná, považuje za nie príliš
š astný. „Zú astnil som sa len stretnutia s R.
Rybní kom, o ma nesmierne potešilo, ke že

sa s Rišom poznáme mnoho rokov. Jeho
prednáška bola inšpirujúca, ale zárove
poukázala na to, že každá samospráva má
svoje špecifické problémy. Žia , alších dní
som sa kvôli pracovným povinnostiam pri or-
ganizácii jarmoku nemohol zú astni . O pro-
grame a hos och som bol samozrejme infor-
movaný, ale moja pôvodná  predstava bola,
že konferencia vytvorí spolo nú platformu na
prezentáciu rôznych poh adov. Forma “jed-
nomyse ných" prezentácií by, pod a môjho
názoru, nemala by  cestou, ktorou by sa mali
Vízie pre Bardejov ubera . 

Potvrdilo sa, že termín po as jarmoku nie je
najvhodnejší a bude potrebné pouvažova  o
lepšom. Prvého ro níka sa zú astnilo viacero
poslancov a zástupcov mesta.  Som
presved ený, že ak bude budúcoro ná kon-
ferencia vo vhodnom termíne a bude
ponúka  zaujímavé témy, s ú as ou nebude
problém. Preto je mojim želaním, aby sa kon-
ferencia Vízie pre Bardejov stala zdrojom in-
špirácií pre samosprávu, miestom pre
vzájomnú komunikáciu a platformou pre
budúcich aktívnych komunálnych politikov,“
dodáva V. Sav inský. 

� red

Úpravou by v budúcnosti mohol prejs  aj most Pod Vinbargom
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