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PESTRÝ KOMUNITNÝ ŽIVOT V BARDEJOVE
Množstvo aktívnych občanov a združení je odrazom toho, že samotní obyvatelia mesta vedia senzitívnejšie identifikovať svoje potreby. Ich načúvaním sa núka
príležitosť adresovať v meste prevažnú väčšinu potrieb ľudí, ktorí žijú v Bardejove.
Komunitný život na severovýchode Slovenska je pestrý. Aj keď sa počas pandémie
stiahol z verejného priestoru, je len otázkou času, kedy sa znova rozbehne.
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AUTO-MOTO

Bardejov
po dvadsiatich rokoch

Komunitná škola
Aves

Auto na plyn
sa oplatí

Je bežné, že z Bardejova sa odchádza
za prácou a lepším životom. Už je menej
bežné, keď sa niekto vráti po dvadsiatich
rokoch úspešného pôsobenia v zahraničí.
To je už skoro na zaťukanie ukazovákom
na čelo.

Cieľom Komunitnej školy Aves je vytvoriť bezpečné prostredie, kde sa deti
budú cítiť dobre a kde budú radi chodiť.
Priestor školy vplýva na deti a učiteľov,
na zdravie, psychiku a celkovú pohodu,
preto je trieda dizajnovaná tak, aby každé
dieťa cítilo, že v nej má svoje miesto,
že je tam prijaté a zároveň, aby prostredie aktivizovalo k učeniu.

Mať auto na LPG má viacero výhod. Jednou z najväčších je to, že auto na plyn
je ekologickejšie ako auto na benzín,
no možno nie všetci vodiči motorových
vozidiel o tom vedia. Výhodou je hlavne
cena, veď jazda na plyn stojí približne
o polovicu menej ako jazda na benzín.

Niečo s ním nebude v poriadku. Kultúrny
šok sa našťastie nekonal, Bardejov
sme pravidelne navštevovali aj počas
pôsobenia v zahraničí. Čo sa zmenilo?
Mesto vybudovalo nanovo hradby, ako
keby sme každú chvíľu očakávali nové nájazdy. Pribudlo dopravy, veľa
dopravy.
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V triede sa nachádza triedna knižnica,
oddychová zóna. Vyučovanie však často
prebieha v exteriéri, na chodbe, v záhrade,
v
prírode,
pri
rieke,
či v kúpeľoch.
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Ďalšou veľkou výhodou je to, že auto
má dlhší dojazd, nakoľko má nádrž
aj na benzín, aj na plyn. V Bardejove
čerpaciu
stanicu
na
Štefánikovej ulici vlastní Vlastimil Hoľpit,
ktorý prezradil mnohé
výhody mať auto na plyn.
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EDITORIÁL
Po dlhšej odmlke, spôsobenej najmä pandémiou, Vám prinášame ďalšie číslo miestneho
komunitného občasníka Ahoj Bardejovízie.
Radi by sme sa v ňom vrátili k tomu, prečo
vychádzame – ku komunitám v meste.
Aj v tomto čísle dávame priestor primárne
menším miestnym komunitám, ktoré prispievajú svojim dielom k zlepšeniu života
v meste. Venujú sa rôznym oblastiam života,
ale spája ich spoločný menovateľ. Spája ich
vášeň pre to, čo robia. Spája ich viera v ich
opodstatnenie. Robia to väčšinou bez nároku
na odmenu. Vznikli väčšinou preto, lebo im
v meste niečo chýbalo a rozhodli sa sami vyplniť dieru v oblasti, ktorá im bola blízka.

BARDEJOV PO 20 ROKOCH:
PRVÉ DOJMY PO NÁVRATE
BARDEJOVČANA Z CUDZINY
Čo sa zmenilo, sú ceny nehnuteľností. Časy,
keď sa v Bardejove dal kúpiť byt za 10 tisíc
eur sú v nenávratnej minulosti, kam väčšine
z nás už ani pamäť nesiaha. Vlastniť byt
začína byť luxus.

Teší nás pestrosť rôznych združení
a aktivít v meste a radi im dávame priestor
na ich zviditeľnenie. Hromada aktívnych
občanov a združení je však možno aj odraz
toho, že občania vedia senzitívnejšie identifikovať svoje potreby. Ich načúvaním sa
núka príležitosť adresovať v meste prevažnú Je bežné, že z Bardejova sa odchádza
za prácou a lepším životom. Už je menej
väčšinu potrieb ľudí, ktorí žijú v Bardejove.
bežné, keď sa niekto vráti po 20 rokoch
Aj preto sme radi, že v tomto čísle pred- úspešného pôsobenia v zahraničí. To je už
stavujeme projekty zamerané na podporu skoro na zaťukanie ukazovákom na čelo.
rozvoja detí, ako je alternatívna základná Niečo s ním nebude v poriadku. Kultúrny
škola AVES, združenie Nevyautuj Autistu ale- šok sa našťastie nekonal, Bardejov sme
pravidelne navštevovali aj počas pôsobenia
bo skautský oddiel pôsobiaci v Bardejove.
v zahraničí.
Predstavujeme aj združenie na ochranu zvierat Druhá Šanca a združenie Bardejovízie.sk,
Čo sa zmenilo? Mesto vybudovalo nanovo
ktoré je zamerané na vízie pre Bardejov.
hradby, ako keby sme každú chvíľu očakávali
Ako zvyčajne, ani toto číslo nemá dostatočný počet strán, aby odprezentovalo
v jednom čísle všetky komunity v meste,
ktoré sa úspešne snažia urobiť niečo pre seba
a svoje najbližšie okolie aj bez pomoci zhora.
Ak viete o iných aktivitách občanov v meste
vhodných verejnej pozornosti, alebo ste sami
aktívni občania, ktorí sa snažia venovať svoj
čas verejnému záujmu, radi budeme zdieľať
váš príbeh v budúcom čísle týchto novín.

nové nájazdy. Pribudlo dopravy, veľa dopravy. Keď sme v roku 2001 odchádzali do sveta,
semafor na križovatke bol na zasmiatie. Teraz niet kde zaparkovať auto. Nové kruhové
objazdy odhryzli z priľahlých priestranstiev.
Bardejovčania stále nemajú prácu
Hotel Republika bol ruina, keď sme odchádzali
a stále je ruinou, keď sme prišli. Primátor sa
tiež nezmenil. Stále ten istý. Ľudia nemali
v Bardejove prácu a stále ju väčšina Bardejovčanov nemá. Minimálne nie v Bardejove.

Prajeme vám príjemné čítanie!

Máme tu za to spaľovňu dreva. Vraj okrem
tepla produkuje aj dotovanú elektrinu.
Zabudol som na poštu, tá nejako zvonku
narástla. Vyzerá, že Bardejov je kolískou
nového prevratného architektonického štýlu
– nedokončená stavba.
Čo je územný plán?
Na každom voľnom mieste sa dnes pýši nejaká podnikateľská budova, prílepky zľava aj
sprava. Na budove potom mimoriadny dojem
ešte vylepšuje zopár billboardíkov. Žiaden
voľný priestor nevyšiel nazmar. Čo je územný
plán? Taká vec, ktorú je treba zmeniť, keď
chcem stavať na pozemku, ktorý bol určený
na niečo úplne iné.
Doprava, betón a dlažba
Okrem dopravy pribudlo aj veľa betónu
a dláždených plôch. Z nejakého dôvodu,
najviac sa ušlo Topli. Fontán je tu tiež primerane. Snáď ako náhražka prístupu k vode
pri Topli. Zmizli kasárne. A s nimi aj nádej,
že Bardejovčania majú nárok vstupovať
do procesu pri nakladaní s majetkom mesta.
Približne 5000 Bardejovčanov podpísalo
petíciu na záchranu stromovej aleje a vytvorenie parku.
Namiesto stromovej aleje máme Tesco. Tesco ma teda niekto iný, ale my
tam môžeme chodiť nakupovať a spolu
so zvyškom okresu míňať peniažky zarobené v Holandsku, Rakúsku, Nemecku atď.
Idú teda naspäť tam, odkiaľ prišli. Všetko
je tak v poriadku.
Bašta dobytá
Napriek úpenlivému stavaniu hradieb, jedna
bašta bola predsa dobytá. Hrubá bašta to
nedala a okupujú ju aktívni mladí ľudia, ktorí
sa odmietli z Bardejova vysťahovať a nechať
ho len turistom. Spravili z nej komunitné
centrum.
Zajtra sa preveziem po novom obchvate,
trochu postojím v zápche pri JASe a môžem
smelo vhupnúť do novej etapy môjho života.
(Miloslav Olejár)
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MINISTER ZDRAVOTNÍCTVA
V. LENGVARSKÝ PRIŠIEL DO BARDEJOVA
Bardejovská nemocnica je na pandemickú jeseň pripravená
Nové Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, Urgentný príjem a Pracovisko počítačovej tomografie. Bardejovská nemocnica v piatok (17.9.) slávnostne
otvorila Trakt urgentnej medicíny.
Na oficiálnom prestrihnutí pásky sa zúčastnil
aj samotný minister zdravotníctva Vladimír
Lengvarský, priestory požehnal košický arcibiskup – metropolita Mons. Bernard Bober.
„Myslelo sa aj na prípadnú covidovú vlnu,
takže pracoviská sú upravené tak, aby spĺňali aj tieto podmienky, čo sa týka hygieny
a transportu pacientov. Chcem všetkým,
ktorí sa podieľali na výstavbe tohto pracoviska, poďakovať a zaželať personálu, aby
sa im darilo, aby si užili tieto príjemné pracovné podmienky. Pacientom želám, aby
im bola poskytnutá zdravotná starostlivosť
na patričnej úrovni,“ uviedol minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský.
Šéf rezortu absolvoval aj stretnutie s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva
kvôli zhoršenej situácii v okrese, vyjadril sa
tiež k otázke optimalizácie siete nemocníc,
ktorá sa dotýka aj východného Slovenska.

| Vladimír Lengvarský na návšteve v Bardejove
asi v pondelok témou koaličnej rady. Potom ická situácia umožňovať, udržať nemocnice v
sa budú komunikovať aj ďalšie výstupy. Ale štandardnom režime poskytovania zdravotznovu tvrdím a niekoľkokrát som to povedal nej starostlivosti.
– žiadne nemocnice sa rušiť nebudú, budú sa
transformovať,“ dodal Lengvarský.

Bardejovská nemocnica je na pandemickú
„Predpokladám, že najprv bude s výsledným jeseň pripravená. Cieľom rezortu zdravotníctmateriálom oboznámená koalícia, bude to va je čo najdlhšie, ako to bude epidemiolog-

VIDEOREPORTÁŽ
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DRUHÁ ŠANCA PRE ZVIERATKÁ
Občianske združenie Druhá šanca Bardejov
bolo založené v auguste 2018 ako nezisková organizácia sledujúca prospešnú
a dobrovoľnícku činnosť. Jeho cieľom je
záchrana týraných a opustených zvierat, v
Bardejove a blízkom okolí, zabezpečenie čo
najlepšej starostlivosti a hľadanie nových
milujúcich domovov pre nich, propagovanie
a šírenie osvety zdravia a ochrany zvierat a
prírody.
OZ Druhá šanca nie je podporované mestom
Bardejov, ani žiadnou štátnou inštitúciou.
Dokáže pomáhať len vďaka dobrovoľným
príspevkom od ľudí, ktorí sympatizujú s jeho
činnosťou. Rovnako OZ nedisponuje žiadnym pozemkom, priestorom a tak je opäť
odkázané na pomoc dobrovoľníkov, ktorí
chcú pomáhať dočasnou starostlivosťou
o zachránené zvieratá, kým sa preliečia, zavakcinujú, vykastrujú/vysterilizujú a nenájdu
si nový domov.
Zháňajú priestory
OZ disponuje len malou karanténnou stanicou, s povoleniami na odchyt a prevoz zvierat. Preto hľadá priestor, aby mohla byť celá
jeho činnosť sústredná “pod jednou strechou”. Priestor, kde by mohli byť vystavané
koterce, záhradné domčeky a v neposlednom
rade priestory pre styk s verejnosťou, ktorá
je neodmysliteľnou súčasťou tejto pomoci.
V spolupráci s Kynologickým klubom Bardejov, ktorý tiež hľadá priestory na svoju činnosť, by OZ veľmi rado usporadúvavalo
preteky, súťaže, podujatia pre deti a mládež
- či už agility, základy poslušnosti, beh
so psom, výstavy “orieškov”, semináre
na šírenie osvety medzi obyvateľmi mesta
Bardejov.

| Druhá šanca na nový život
Poskytnúť domov či vyvenčiť
Doteraz OZ usporadúvalo niekoľko podujatí pre verejnosť, ako napr. Adopčné akcie
a Vychádzkové dni, kde si ľudia mohli vybrať
zvieratko, ktorému chceli poskytnúť domov
alebo len zvieratko vyvenčiť a poprechádzať
sa s ním.

Priestory - “všetko v jednom”- sú pre nás
dôležité pri príjme nového zvieraťa. Po
okúpaní a následnom vstupnom veterinárnom vyšetrení a ošetrení sa umiestňuje
v karanténe mimo ostatných zvierat. Buď
podstupuje ihneď liečbu alebo sa sleduje jeho
zdravotný stav.
Po kompletnej vakcinácii podstupuje sterilizáciu/kastráciu, a tak sa mu hľadá nový
domov. Po podpísaní adopčnej zmluvy, je OZ
naďalej v kontakte s novými majiteľmi.
Požiadali sme Mesto Bardejov o prenájmy
viacerých pozemkov, žiaľ žiadne z nich neboli vyhovujúce pre obidve strany. Posledná žiadosť čaká na schválenie na budúcom
mestskom zastupiteľstve, ktoré sa bude
konať možno na prelome septembra
a októbra. OZ Druhá šanca sa snaží vždy
a každému vyhovieť, hľadá riešenia a východiská.
Avšak pri veľkom počte denne hlásených
zvierat to nevie zvládnuť bez pomocí
a podpory ľudí. Je odkázané dookola prosiť
o pomoc a prosiť o všetko. Prosí za zvieratá
v núdzi, pretože tu ťažko môže hrať lotériu
o to, kto z nich dostane šancu, DRUHÚ ŠANCU na nový život.
(Iveta Vašková)

4 | bardejovízie.sk

KOMUNITY V MESTE

ahoj.tv

PRVÁ KOMUNITNÁ ŠKOLA ZALOŽENÁ
TROMI MATKAMI - BARDEJOVČANKAMI
Komunitnú školu Aves zastrešuje občianske združenie Aves Education, o.z. založené
tromI matkami – Bardejovčankami. Aves
je prvá komunitná škola v Bardejove, ktorá
vzišla z potrieb rodičov a snahy odborníkov
o využívanie inovatívnych prístupov pri
vzdelávaní, výchove a rozvoji detí, s dôrazom na zdravý hodnotový, emocionálny
a sociálny vývin.
Komunitná škola Aves funguje ako organizovaná forma domáceho vzdelávania
– vzdelávacia skupina. Je modernou alternatívou klasickej školy. Dodržiava Štátny
vzdelávací program a jej kmeňovou školou
je ZŠ s MŠ Ľubovec pri Prešove, to znamená,
že deťom táto škola vystaví aj vysvedčenie.
V tejto kmeňovej škole sú deti každý polrok preskúšavané a prezentujú v nej portfólio, ktoré si počas školského roka tvoria.
V Avese budú mať deti klasické vysvedčenie
doplnené aj o slovné hodnotenie a učitelia počas celého roka pracujú na vzájomnej
spätnej väzbe s deťmi.
Bezpečné prostredie pre všetky deti
Cieľom Komunitnej školy Aves je vytvoriť
bezpečné prostredie, kde sa deti budú cítiť
dobre a kde budú radi chodiť. Priestor školy
vplýva na deti a učiteľov, na zdravie, psychiku
a celkovú pohodu, preto je trieda dizajnovaná
tak, aby každé dieťa cítilo, že v nej má svoje
miesto, že je tam prijaté a zároveň, aby prostredie aktivizovalo k učeniu.
V triede sa nachádza triedna knižnica, oddychová zóna. Vyučovanie však často prebieha
v exteriéri, na chodbe, v záhrade, v prírode,

pri rieke, či v kúpeľoch. Deň sa začína ranným
kruhom a poobedňajší klub detí je prirodzenou súčasťou školy, kde si žiaci upevňujú
učivo daného dňa a doma majú voľný čas
s rodičmi.
Maximálne pätnásť detí v triede
Škola by nemala plniť len funkciu výučby akademických poznatkov, preto v Avese chceme
rozvíjať u detí životné zručností a pravidlá,
ako napríklad priateľstvo, spoluprácu, riešenie problémov, aktívne počúvanie, odvahu,
zodpovednosť, či kritické a tvorivé myslenie.
Chceme sa riadiť pravidlami ako pravdivosť,
rešpekt, vďačnosť a vzájomná úcta.
Komunitná škola Aves je škola rodinného
typu, kde bude v triede maximálne 15 detí,
teda dostatočný priestor na rešpektujúci
a individuálny prístup.
Cieľom vyučovacieho procesu v Komunitnej škole je podpora vnútornej
motivácie detí spoznávať svet, budovať zdravé sebavedomie a sebadôveru.
Deti sa zároveň učia prezentovať svoje
poznatky, ale dôraz sa kladie aj na praktické činnosti, kde si žiaci rozvíjajú manuálne zručnosti.

| Prezentácia komunitnej školy na komunitných trhoch na námestí v Bardejove
júci vzťahový trojuholník. Škola pravidelne
spolupracuje so psychológom a špeciálnym
pedagógom.

Spolupráca učiteľ - rodič

V Avese sa využívajú inovatívne metódy
vzdelávania: blokové vyučovanie využívajúce medzipredmetovú prepojenosť, pričom
bloky predmetov a ich dĺžkaje prispôsobená
aktuálnej schopnosti skupiny.

V Avese učiteľ nie je len sprostredkovateľom
informácií, ale je dieťaťu sprievodcom
v celom výchovno-vzdelávacom procese.
Zároveň otvorene spolupracuje a komunikuje s rodičmi, keďže víziou je komunita,
kde učiteľ, dieťa a rodič tvoria spolupracu-

Matematika sa vyučuje Hejného metódou,
píše sa nespojitým písmom Comenia Script
a anglický jazyk má od prvého ročníka posilnené bloky vo vyučovaní. Ďalej sa v Avese
využívajú aj prvky daltonskeja montessori
pedagogiky.
Dôležitosť kníh
Čítanie kníh a hodnotných textov je pre
Komunitnú školu veľmi dôležité. Knihy sú
deťom prístupné a neustále k dispozícii,
pracujú s nimi počas vyučovacieho procesu,ale využívajú sa aj vo voľných chvíľach.
Aby bol vyučovací proces obohatený
o hmatateľné poznatky, cieľom je organizovať časté malé výlety, exkurzie, návštevy
múzeí, koncertov, divadielok a výstav, aj rozvíjať spoluprácu s ďalšími inštitúciami. Pre
žiakov sa organizujú workshopy s umelcami
a hudobníkmi a diskusie s odborníkmi.
(Aves)

| Predškolský podporný systém
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KANADSKO-SLOVENSKÝ ARCHITEKT
ZALOŽIL BARDEJOVÍZIE
Milo Olejár: Chcem dopriať mojim deťom to, čo som zažil v meste sám
vani, kde sa zúčastnili architekti zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. Robili sme výstavy,
diskusné fóra.“
Problém vidí v tom, že nie vždy je záujem
načúvať takýmto aktivitám, tam, kde by to
bolo užitočné. Aj preto možno niektoré aktivity čiastočne ustali. Po návrate vidí, že tieto
činnosti majú stále zmysel a má pripravené
pokračovanie.
„Pokiaľ navracajúca sa pandémia dovolí,
25. septembra zrealizujem prezentácie
a diskusiu k téme Zelené mesto s miestnymi
hosťami – záhradnými architektmi. Vždy
sa teším na spoluprácu so všetkými, ktorí
radi snívajú, ale aj vedia svoje sny v meste
realizovať.“
Prečo plánovať mesto?

| Milo Olejár
Architekt Milo Olejár, ktorý sa vrátil uznania slovenského vzdelania a päťročná
po dvadsaťročnom pôsobení v zahraničí, prax. Napriek tomu jeho srdcovou záležihovorí o víziách pre mesto.
tosťou ostáva Bardejov a vzťah k plánovaniu
mesta. Každému by odporučil vidieť kus sveKrátko po škole sa zúčastnil súťaže na ta, dáva to človeku určitý rozhľad.
riešenie dostavby sídliska Obrancov mieru
v Bardejove, ktorú vyhral. Na začiatku svojej „Kanada mi určite dala veľa, zanechali sme
kariéry pracoval ako úradník na Mestskom tam kus svojho života. Fakt je však taký, že
úrade. Neskôr založil svoju architektonickú väčšinu života som stále prežil v Bardejove
kanceláriu. Snaha naučiť sa jazyk, spoznať a som s ním spätý. Chcem dopriať mojim
svet a nebyť limitovaný postsocialistickým deťom to, čo som zažil v meste sám a dúvývojom v meste ho viedla k tomu, aby spolu fam, že sa raz nebudú musieť vysťahovať
s manželkou hľadal uplatnenie v kanadskom za príležitosťami podobne ako tomu bolo
Ontáriu. Do Bardejova sa vrátil po 20 rokoch u mňa. Som rád, že som našiel v Bardejove
úspešného pôsobenia v zahraničí. Svoje nadobudnuté skúsenosti chce teraz uplatniť
“Unáhlené rozhodnutia, ktoré
práve tu a chce mestu pomôcť.
„S mestom som určite kontakt nestratil ani
počas pôsobenia v zahraničí. Pravidelne
som sa tu vracal a mal som tu rôzne aktivity. S kolegami sme robili rôzne konference
a semináre na tému plánovania mesta, náš
ateliér tu realizoval projekty,“ hovorí Milo Olejár.
Pri spomienkach na začiatky sa mu nechce
veriť, že už ubehlo 20 rokov, keď po prílete do
Toronta stál na letisku s manželkou so štyrmi kuframi a hŕbou spomienok zo Slovenska.
Na ceste naspäť sa vracali už štyria. Olejárovcom sa v zahraničí narodila dcéra a syn.
V Kanade prešiel od jednoduchých
kresličských prác, cez prácu na vačších projektoch po samostatnú prácu architekta
s vlastnou licenciou. K získaniu licencie
architekta v Kanade viedla zložitá cesta
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môžu v krátkodobom horizonte
priniesť rýchle body, nás môžu
v dlhodobom horizonte pripraviť
o veľké príležitosti.”
MILO OLEJÁR

funkčný basketbalový klub, kde moja dcéra
môže hrať,“ vysvetľuje Milo Olejár.
Založil webovú stránku Bardejovízie.sk
Poslaním stránky Bardejovízie.sk je zbierať,
iniciovať, publikovať, propagovať a spoluvytvárať vízie pre Bardejov za participácie
širokého okruhu Bardejovčanov z rôznych
sfér.
„Už skôr som založil stránku, ktorej účelom
bolo pracovať s víziami pre Bardejov. Organizovali sme konferencie o mestskom pláno-

KOMUNITY V MESTE

K téme mesta poukazuje aj na to, že mesto
síce opeknelo, ale neposkytuje svojim obyvateľom dostatok príležitosti na sebarealizáciu priamo v meste.
Milo Olejár hovorí: „Aj keď si to mnohí neuvedomujú, poctivé plánovanie mesta súvisi aj
s prácou, či bývaním a vie vytvoriť príležitosti.
Je to však dlhý proces a vyžaduje veľa trpezlivosti a disciplíny. Unáhlené rozhodnutia,
ktoré môžu v krátkodobom horizonte priniesť rýchle body, nás môžu v dlhodobom horizonte pripraviť o veľké príležitosti. Najlepší
príklad je areál bývalých kasárni. Rozhodnutie predať ho nám prinieslo do mestskej
kasy rýchle peniaze, pripravilo nás však
o kvalitné pozemky v centrálnej časti mesta, ktoré mohli reagovať na potreby mesta
v oblasti nájomných bytov. Keď sa pozrieme
naspať, koľko by tie pozemky stáli teraz,
cítime, že rozhodnutie predať ich nebolo
prezieravé.“
Architekt Milo Olejár chce ponúknuť to čo
vie mestu, kde vyrástol. Foriem, ako sa dá
pomôcť mestu, je veľa.
„Som rád, že sa môžem teraz naplno
venovať aktivitám v meste a nadviazať na
predchádzajúce konferencie, ktoré snáď
určitým spôsobom vplývali aj na pozitívny
rozvoj mesta. Samosprávy sú často len tak
aktívne, ako sú aktívní občania. V prípravách
vízii pre Bardejov vidím niečo, čo bude nie len
zaujímavá činnosť z hľadiska profesného, ale
v prípade realizácie niektorých z nich, može
mať pozitívny dopad na mnoho ľudí v meste,“
dodal na záver.
(red)

ahoj.tv

OSLAVA DARCOVSTVA A FILANTROPIE
VYGENEROVALA 3600 EUR NA PODPORU
PROJEKTOV AKTÍVNYCH BARDEJOVČANOV
stavil prítomným moderátor večera – Svetozár Šomšák z Košíc.
O komunitnej nadácii a dôležitých udalostiach počas jej pôsobenia v meste a regióne
informovali prítomných predseda správnej
rady Vladimír Savčinský a správca nadácie
Jozef Jarina.
Tá v minulom roku podporila 22 projektov
predložených aktívnymi Bardejovčanmi
v celkovej hodnote udelených grantov
Benefičné večery Komunitnej nadácie 13 463 eur. Od jej vzniku v decembri 2002
Bardejov sa za jej takmer 19 ročnú históriu podporila 591 projektov v celkovej sume
stali najväčšou spoločenskou aktivitou na- grantov 276 168 eur.
dácie počas roka.
Za minuloročnú podporu komunitnej naOd roku 2004 sa postupne stali aj vý- dácie si z rúk Jozefa Jarinu a Vladimíra
znamnou filantropickou aktivitou v regióne, Savčinského prevzali ocenenie „Významný
zameranou na rozvoj miestneho darcovst- darca KNBJ za rok 2020“ v kategórii indiva a zároveň príležitosťou poďakovania vý- viduálnych darcov Mária Vaňková a Vladimír
znamným darcom a podporovateľom komu- Savčinský. Neprítomnému Miroslavovi Manitnej nadácie.
tysovi odovzdá zástupca nadácie ocenenie
dodatočne. V kategórii právnických osôb boli
Ten tohtoročný bol v poradí osemnásty ocenení Mesto Bardejov, spoločnosti ACS
a uskutočnil sa v piatok, 3. septembra Biomasa, s.r.o., Bardfarm, s.r.o. a Bardterm,
na terase reštaurácie Šport centrum na Ku- s.r.o.
tuzovovej ulici.
Vyvrcholením slávnostného večera bola
Päťdesiat prítomných hostí – významných tradičná dražba umeleckých predmetov žiadarcov a podporovateľov Komunitnej nadá- kov ZUŠ Michala Vileca, Súkromnej ZUŠ Pod
cie Bardejov sa medzi hudobnými vstupmi Vinbargom i klientov Integračného zariadenia
v podaní hudobnej skupiny The Cardinals Kor – gym v Hertníku riadená moderátorom
oboznámilo s dosiahnutými výsledkami ko- Večera.
munitnej nadácie v roku 2020, ktoré pred(J. Jarina)
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NAJMLADŠÍM SKAUTOM Z DLHEJ LÚKY

| Tohtoroční účastníci skautského tábora
V Bardejove už dlhšiu dobu pôsobí skautský
oddiel. O jeho vznik sa zaslúžil kaplán
Martin Raškovský, ktorý pôsobil v zborovskej farnosti. Prinášame vám rozhovor s Tomášom Kravcom, ktorý je vedúcim
43. skautského zboru prof. Hlaváča v Dlhej
Lúke.
Pojem skauti je verejnosti známy. Už menej
známe je presné poslanie skautskej organizácie. Ako a prečo vznikla skautstká organizácia a aké sú jej ciele?
Skauting je celosvetová organizácia, ktorá

vznikla v roku 1907 v Anglicku. Jej zakla- cov a radcov, čo všetko dokážu so svojimi
dateľom je bývalý generál anglického vojska zverencami vymyslieť a pripraviť. Aj preto je
sir Robert Baden-Powell of Gilwell.
skautský program taký bohatý.
Skauting
je
predovšetkým
výchov- Vedeli by ste povedať, čo vás motivovalo
no-vzdelávacia organizácia, ktorá pro- založiť skautský oddiel v Bardejove a ako ste
stredníctvom svojho atraktívneho programu prišli prvýkrát do kontaktu so skautingom?
vychováva nielen deti.
Začal by som tým, že v mestskej časti Dlhá
Neexistujú nejaké špeciálne skautské aktivi- Lúka vznikol skautský zbor už v roku 1998.
ty, ktoré by museli všetci dokola povinne opa- O jeho vznik sa zaslúžil miestny pán kakovať. Existujú len skautské výchovné ciele, plán Martin Raškovský, ktorý pôsobil vtedy
a tie možno dosahovať najrozmanitejšími vo farnosti Zborov. Prvý zborovým vodcom
spôsobmi a činnosťami. Závisí len od vod- bol František Gura.
Následne sa o zbor starala Zuzana Hrubá
(vtedy ešte Žofčinová) a teraz sa pre zmenu
o jeho chod starám ja.
So skautingom som sa stretol hneď
v jeho začiatkoch a na to obdobie
mám veľmi dobré spomienky. S odstupom času môžem povedať, že skauting
pozitívne ovplyvnil moje obdobie mladosti. Dal mi mnoho priateľov, zážitkov
a hodnôt. To isté by som chcel aj ja ponúknuť
mladším odo mňa.
Koľko členov má zbor v Dlhej Lúke?
Zbor ma aktuálne registrovaných 70 členov. Môžem spomenúť pikošku, kde
najmladší člen má len 2 rôčky. V našom
zbore máme tri oddiely. Oddiel vĺčat a včielok,
kde sú najmenšie deti do veku cca 10 rokov.

| Pokladová hra počas tábora
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Starší členovia od 11 rokov a vyššie sú
v oddiely skautov a potom máme 3. oddiel
old skautov, z čoho názvu už vyplýva, že sa
jedná o dospelých skautov. Tu sú prevažne
rodičia detí, ktoré k nám chodia na skauting.

ahoj.tv

JE IBA DVOJROČNÝ CHLAPEC
Aké aktivity vyvíja miestna skautska organizácia pod vaším vedením?

na peci vytápanej drevom. Typickým pre
každý tábor je slávnostný oheň – táborák.

Samozrejme náš zbor by nefungoval, ak by to
bolo všetko iba o jednom človeku. Práve naopak, skauting je výnimočný aj tým, že sa do
života v zbore aktívne zapájajú jeho členovia.

Taktiež si účastníci môžu plniť rôzne
typy táborových výziev. Napríklad veľmi
obľúbená tento tábor bola výzva pre najmenších 12 hodín na jednom mieste,
prípadne pre starších 3 orlie perá (24
hodín mlč a nevydávaj žiadne hrdelné
zvuky, 24 hodín nič nejedz a pi len vodu
a 24 hodín preži osamote nevidený žiadnym
človekom).

Každý oddiel má svojho vodcu a v oddieloch
máme menšie skupinky, takzvané družiny.
Každá takáto družinka ma tiež svojho
radcu, prípadne zástupcu radcu. Ak to situácia dovoľuje, snažíme sa o to, aby družinovky
(stretnutia menšich skupiniek) boli realizované raz týždenne, prípadne každé dva
týždne. Je potrebné spomenúť, že každý oddiel by mal mať svoje výlety, výpravy
a súťaže. V poslednom období to nebolo
možné žiaľ realizovať hlavne kvôli pandemickej situácii. Občas sa snažíme robiť
aktivity pre celý náš zbor, prípadne aj pre
širšiu verejnosť.
Vieme, že robíte raz ročne letné tábory.
Stretávajú sa skauti aj mimo leta?
Áno, to je pravda. Každý skautský rok začína
v septembri. Vyvrcholením skautského roka
býva tábor. Tu si môžu všetci vyskúšať v praxi
to, čo sa naučili počas celého roka. Tábor sa
snažíme realizovať v prírodnom prostredí.
Typickým pre tábory sú podsady, rozumej
malé drevené domčeky s celtovou strechou
určené pre dve osoby. Takže z toho vyplýva,
že sa nespí na chatke, alebo hoteli. Na hygienu sa používajú prírodné sprchy, varí sa

Koho by členstvo v skautskom zbore mohlo
zaujať a aké sú podmienky na vstup?
Môžem s určitosťou povedať, že skauting nie
je limitovaný vekom. Myslím si, že svoje si
nájde aj ten najmladší člen rovnakom ako aj
niečo môže osloviť staršiu generáciu.
Ako som spomínal, náš zbor by neexistoval bez mladých zapálených členov,
ktorí svoj voľný čas obetujú a pravidelne
pripravujú program pre svoje družinky.
Podmienky vstupu nie sú špeciálne. Vždy
odporúčame vyskúšať sa zúčastniť na niektorej z družinoviek, prípadne na nejakej väčšej
akcii. Ak to človeka chytí a nájde sa voľné miesto v družine, radi vezmeme k sebe nových
členov. Momentálne naše stretká (družinovky) prebiehajú v Dlhej Lúke v Klubovni,
komunitno-pastoračnom centre (budova riaditeľne bývalej Základnej školy v Dlhej Lúke).
(red)

KALENDÁR
UDALOSTÍ
Rómske osobnosti
Prešovský samopsrávny
kraj, Štátna vedecká knižnica
Prešov, Šarišské múzeum
Bardejov a autor Jozef Fečo
pozývajú na výstavu Rómske
osobnosti do Šarišského
múzea na Radničnom
námestí. Vstup voľný.

SEP

10
30

Futbalový zápas
Futbalisti Partizána Bardejov
v desiatom kole druhej futbalovej ligy privítajú v sobotu
25.9. na domácom ihrisku
celok Humenného. Príďte
podporiť mužov vo východniarskom derby priamo na
štadión. Začiatok duelu je
naplánovaný na 15.30. hod.

SEP

25

Horský beh Bardejov
Pozývame všetkých športových nadšencov - trénovaných, rekreačných i začiatočníkov na beh krásnou
prírodou v turisticky atraktívnom okolí Bardejova
a Bardejovských Kúpeľov.
Pripravené trasy horského
behu: 22 km s prevýšením
1000 m a 7 km s pre. 180 m.

OKT

02

VIAC NA WWW.AHOJ.TV
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NEVYAUTUJ AUTISTU, POMOC PRE DETIČKY
Na našu veľkú radosť mesto súhlasilo, že
sa zapojí do tejto iniciatívy a 2. apríla 2017
bardejovská Radnica svietila na modro. Začiatkom leta 2017 a 2018 sme zorganizovali stretnutie na spoločných akciách, kde sa
mohli rodičia a ich deti, ale aj ich súrodenci
navzájom spoznať, zahrať a stráviť čas pri
rôznych aktivitách alebo sa iba tak porozprávať, poradiť sa alebo zdieľať svoje zážitky
a skúsenosti.

| Každý rok sa Radničné námestie v Bardejove odeje do modrej farby
Voláme sa „Nevyautuj autistu“ a sme
občianske združenie, ktoré založili rodičia
detí s autizmom. Oficiálne fungujeme
od apríla 2016 a pôsobíme v Bardejove.
Poznáme sa však už dlhšie, keďže naše deti
navštevovali rovnakú triedu v škôlke.
Založiť občianske združenie bol nápad jednej
z mamičiek, keď sme uvažovali nad tým, ako
našim deťom pomôcť. Neboli sme spokojné
s tým, ako v Bardejove a okolí v podstate nič
ohľadom detí s touto a podobnými diagnózami nefunguje.
Forma občianskeho združenia sa nám zdala
vhodná z dôvodu, že to bol najjednoduchší
spôsob, ako sa spojiť a začať fungovať aj
oficiálne a názov „Nevyautuj autistu“ sme
si vybrali, pretože diagnóza autizmu nie je
často na prvý pohľad viditeľná a takíto ľudia
sú často prehliadaní, alebo považovaní za
čudných. V začiatkoch sme premýšľali, čím
našu činnosť naštartovať a akým spôsobom
môžeme byť nápomocní a užitoční.
Množstvo nápadov, menej financií
Nápadov sme mali síce dosť, ale financií už
menej. Našim hlavným cieľom však bolo
zvýšiť povedomie o autizme a pomáhať ro-

dinám. Keď bol našim deťom diagnostikovaný autizmus, informácií bolo veľmi málo.

Neskôr prišla myšlienka, že by bolo fajn mať
svoju pieseň. Oslovili sme bardejovskú kapelu, ktorá nám pomohla s textom a klipom a
naspievala pre nás našu hymnu. Medzitým
sme sa zúčastnili rôznych diskusií a rozhovorov v rádiu a televízii, aby sme tému autizmu
viac vysvetlili a priblížili širokému okruhu ľudí.
V tej dobe naše deti navštevovali špeciálnu školu v Prešove, ktorá je zameraná na
deti s autizmom. Dochádzali sme s deťmi
každý deň do Prešova a späť, čo bolo pre nás
a hlavne pre deti naozaj náročné. Nevedeli
sme si predstaviť, že to takto bude fungovať,
kým deti skončia školskú dochádzku. Začali
sme premýšľať, ako by sme mohli niečo také
vytvoriť aj v Bardejove. Vďaka ochotným
rodičom sa podarilo spísať a podať mestu
petíciu za otvorenie triedy pre deti s autizmom v Bardejove.

Najdostupnejšie boli hlavne na internete,
a tie väčšinou neboli odborné ani vierohodné.
Je ťažké vypočuť si diagnózu vášho dieťaťa
s tým, že si máte pomocť sami, ale nikto
vám nevie povedať ako, na koho sa obrátiť
alebo s čím začať. V našom združení sme si
stanovili niekoľko cieľov a postupne sa ich
snažíme naplniť. V prvom rade sme chceli, aby sa rodičia s deťmi s autizmom necítili
odsudzovaní a vedeli, že nie sú sami, že nás
je viac a vieme si navzájom pomáhať. Najprv
sme oslovili niekoľko skvelých ľudí, ktorí nám
pomohli dostať sa do povedomia a urobili to
nezištným spôsobom, za čo sme im veľmi Našli domov na Vinbargu
vďační.
Následne bola oslovená ZŠ na Vinbargu
a začali sme spolupracovať na vytvorení
Modrá farba je farbou komunikácie
triedy pre deti s autizmom na tejto škole.
V ďalšom kroku sme oslovili mesto Bardejov. Bolo pekné, ako sa rodičia pre svoje deti
Chceli sme problematiku autizmu dostať viac dokázali spojiť a zrealizovať aj takýto
do povedomia. V tej dobe už vo svete fungo- náročný plán. Sme veľmi radi, že v školskom
val jeden pekný zvyk. 2. apríla si pripomíname roku 2018/2019 začala trieda na ZŠ Vinbarg
Svetový deň povedomia o autizme. Pri tejto fungovať a dnes už sú tie triedy dve.
príležitosti zvyknú mestá nasvietiť niektorú
zo svojich dominánt na modro (modrá farba Naše občianske združenie zakúpilo pre škoje aj farbou komunikácie, ktorá môže pre au- lu vybavenie na terapeutickú miestnosť
Snoezelen z príspevkov z 2% dane, ktoré sa
tistov predstavovať zásadný problém).
podarilo s pomocou dobrých ľudí získať. Deti
miestnosť veľmi rady využívajú. Môžu si
v nej cibriť svoje zmysly, alebo relaxovať
počas náročnejších dní.
Do budúcnosti si prajeme, aby sme mohli
naše aktivity rozširovať, viac sa stretávať,
čo je to momentálne veľkou výzvou, viac si
navzájom pomáhať a pomôcť hlavne našim
detičkám, aby sa necítili mimo spoločnosť,
ale aby boli akceptované a prijímané také
aké sú. Viac sa o nás (a ako nás prípadne
podporiť) dozviete na stránke www.
nevyautujautistu.sk a na našich účtoch
na sociálnych sieťach. Nahrávame pre Vás
aj podcasty, ktoré môžete nájsť napríklad
na Youtube alebo v aplikácii Spotify.
(Lenka, Miška a Martin)
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TRÉNER BARDEJOVA MARIÁN ŠARMÍR:
MRZÍ MA, AK DIVÁCI NAMIESTO PODPORY
NADÁVAJÚ
Druhá futbalová liga má za sebou už deväť
zápasov a muži Partizána Bardejov doposiaľ vyhrali iba raz. Porozprávali sme sa
s trénerom A mužstva Mariánom
Šarmírom, ktorý prezradil viacero
zaujímavých informácii z kuchyne klubu.
Ako ste sa pred novou sezónou dostali
do Bardejova?
„Mal som stretnutie s pánom Sorokom
v Bratislave, kde mi predostrel svoje plány.
Povedal mi dve veci, ktoré ma oslovili.
Že chce zmeniť celé myslenie všetkých
hráčov a zamestnancov klubu, že chce
celé fungovanie sprofesionalizovať a i to,
že budem mať možnosť vybrať si celé
družstvo, vzhľadom k tomu, že po minulom
roku v Partizáne ostali piati hráči. Bola to
ťažká úloha, kde v priebehu troch týždňov
sme museli poskladať komplet nový tím.
Cez letnú prestávku sa vymenilo 56 hráčov.
Tie tri týždne sme hlavne obetovali tomu,
aby sme vhodne doplnili káder. Tým pádom
išiel tréningový proces troška do pozadia,
čo ma aj mrzí, ale nedá sa skĺbiť jedno
aj druhé. Úvod sezóny bol aký bol, čo nás
doteraz mrzí, ale s majiteľom sme si povedali hneď na začiatku, že je to beh na dlhú
trať. Prvoradé bolo doplniť kvalitatívne
hráčsky káder, druhou vecou je herný prejav
a tak sú výsledky.“
Ako ste podľa vás vyskladali káder pred
novým ročníkom a ako doposiaľ hodnotíte
herný prejav tímu?
„Myslím si, že káder je doplnený dobre, keď
v zime prídu dvaja, traja, maximálne štyria
skúsení hráči, tak od januára ten káder
bude konkurencieschopný v druhej lige, kde
môžeme pomýšľať na veľmi dobré výsledky a hrať v strede tabuľky. Herný prejav je,
myslím si, od zápasu k zápasu lepší, čo je
pozitívum. Výsledky zatiaľ nie sú, čo nás
v klube všetkých mrzí, vrátane hráčov a realizačného tímu a aj samotného majiteľa.
Robíme všetko preto, aby výsledky v krátkej
dobe prišli.“
Ako hodnotíte začiatok ligy?
„Chýbajú nám výsledky, to je jedna vec.
Druhá vec je, že sme vedeli, že bude náročné
skĺbiť kabínu. Najprv musíme chlapcov
spoznať po charakterovej stránke, je ťažké
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dať dokopy dvadsať nových hráčov, kde tá
chémia zatiaľ momentálne extra nefunguje.
Robíme všetko preto, aby bola dobrá kabína,
čo sa nám aj miestami darí. I keď to nie je zatiaľ optimálne.
Herný prejav nie je ideálny, viem o tom. Som
s tým stotožnený, no vidím, že či na tréningu
alebo v zápasoch je to každým dňom lepšie
a lepšie.
Tlačia nás výsledky, liga sa rozbehla. Všetci sme vedeli, že to bude náročné
a miestami sú už tlaky na hráčov z ve-

dine a dáva ich do studne, ktorá nemá
dno. Štát a aj každé mesto by malo
v úvodzovkách postaviť každému jednému
majiteľovi, ktorý takto financuje športový
klub, bronzovú sochu v životnej veľkosti
na štadióne. Štát nepomáha klubom, v tejto
ťažkej covidovej dobe, každý klub prežíva.
Nedarí sa výsledkovo, fanúšikovia nadávajú
na hráčov, tým pádom im nepomáhajú psychicky, troška by bolo vhodné, aby ich podporili verbálne, potleskom. Aby si hráči začali
veriť a ja verím tomu, že výsledky prídu, lebo
tá hráčska kvalita tu je.“

| Partizán Bardejov v sezóne 2021/2022
rejnosti, že nemáme výsledky a práve to Aké sú vyhliadky kádra do budúcna?
futbalistom zväzuje nohy. Na tréningoch sú
uvoľnenejší, no v majstrovských dueloch im „Klub chce postaviť mužstvo nie na pol roka,
ako to bolo doteraz, ale práve počas tohto
ten tlak zväzuje nohy.“
pol roka ho tak skvalitniť, aby bolo nasleduPráve z tribún i zo sociálnych sietí fanúšiko- júce 2 – 3 roky konkurencieschopné v druhej
via nestoja za hráčmi a ani za vedením klu- lige a aby nenastali také problémy, ako boli
bu. Ako to vidíte a čo by sa podľa vás malo minulý rok.
v Bardejove zmeniť?
Nie je to práca na týždeň a ani na mesiac,
„Teší ma, že fanúšikovia si nájdu cestu na ale na dlhšie obdobie a je potrebná hlavne
štadión. Je to potešiteľné, no u mňa sú praví trpezlivosť. Viem, že ľudia majú obavu,
fanúšikovia takí, ktorí podržia klub v ťažkých že sa budeme potácať na dne tabuľky, čo
časoch a tie práve prežívame, čo sa týka sa aj momentálne deje, no musíme sa všetci spojiť, fanúšikovia, hráči, realizačný tím,
výsledkov.
všetci, ktorí majú radi bardejovský futbal
Diváci namiesto toho, aby povzbudili, nadá- a ísť spoločnou cestou. Vidím svetlú budúcvajú na majiteľa, na hráčov. To, že nadávajú nosť bardejovského futbalu, ak budeme
na mňa, to ja už svojou skúsenosťou viem všetci držať spolu a ťahať za spoločný koniec
povrazu.“
(red)
vstrebať.
Mrzí ma, keď niekto na tribúne nadáva na
majiteľa, ktorý sám dáva finančné prostriedky do klubu. Odoberá ich svojej ro-
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AUTO NA PLYN SA OPLATÍ
Mať auto na LPG má viacero výhod. Jednou
z najväčších je to, že auto na plyn je ekologickejšie ako auto na benzín, no možno
nie všetci vodiči motorových vozidiel o tom
vedia. Výhodou je hlavne cena, veď jazda na
plyn stojí približne o polovicu menej ako jazda na benzín.

sadu na dofukovanie kolies. Tie nové systémy sú urobené tak, že spotreba je takmer
1:1 s benzínom. Ak auto spotrebuje 7 litrov
benzínu, tak plynu je to okolo 7,5 litra.

Ďalšou veľkou výhodou je to, že auto má dlhší
dojazd, nakoľko má nádrž aj na benzín, aj na
plyn. Ten šetrí aj agregát, čo je tiež pozitívom,
nakoľko sa v agregáte netvorí karbón.
V Bardejove čerpaciu stanicu na Štefánikovej
ulici vlastní aj Vlastimil Hoľpit, ktorý o jazde
na plyn prezradil viac.

Plyn je bezpečnejší ako benzín. Prax ukázala,
že aj tá nádrž niektorým ľuďom zachránila
život. Nádrž sa pri reťazovej havárii nespučí
a nepoškodí karosériu. Má niekoľko vrstiev.

Ako sa dá získať auto na plyn?
Autá na plyn vyrába na Slovensku momentálne iba niekoľko značiek, napríklad DACIA. Výhoda je tá, že človek má u nich hneď
záruku, ako na auto, tak aj na palivový systém
LPG. Prax ukázala, že nevýhodou je nádrž,
ktorá má malý dojazd. Ostatné autá sa dajú
prerobiť na plyn v špecializovaných dielňach
na LPG. Odborníci u nových áut odporúčajú
najprv nabehať približne sedemtisíc kilometrov a potom dať auto na prerábku. Po
individuálnej dohode sa určí, aká veľká nádrž
bude. Dojazd je približne 500 kilometrov.
Aké sú nádrže veľké, kde sa umiestňujú
a aká je spotreba?
Nádrž sa dáva namiesto rezervy, väčšinou namiesto rezervného kolesa. Rezervné
koleso už nie je povinnosťou, stačí mať

Niektorí ľudia sa boja mať auto na plyn.
Majú sa čoho obávať?

Ak havarujete, benzín sa môže vyliať, ale pri
LPG sú tri poistné ventily, ktoré v prípade
horenia vypustia plyn a nič sa nestane. Ak sa
dá namontovať odborníkovi a ak sa dodržujú
pravidelné prehliadky, nie je sa čoho obávať.
Dobré je raz za rok alebo po najazdení 20 000
km ísť do odbornej dielne dať skontrolovať,
či je všetko v poriadku. Áut na alternatívne
palivá stále pribúda.
Sú nejaké zvýšené náklady na údržbu?
Myslím, že nie. Pri benzíne sa tvorí karbón,
pri plyne nie. Predlžuje sa životnosť oleja.
Nevýhodou je, že je vyššia teplota pri spaľovaní, autá sú viac namáhanejšie po elektrickej
stránke, napr. pri sviečkach.
Takisto naša legislatíva hovorí, že autá
nemôžu ísť do podzemných garáži.
V niektorých štátoch to nie je problém.
K výhode ešte patrí to, že na čerpacích staniciach vás obslúžia. Obsluha natankuje a plyn
sa nikdy nepretankuje.

Kde sa najviac hodí auto na plyn? Do mesta
alebo mimo mesto?
Väčšinou sa už využíva sekvenčné vstrekovanie, ktoré auto natočí na benzín a hneď,
ako sa nahreje na 15 – 17 stupňov, prepína
automaticky na plyn. Nie je tam žiaden väčší
rozdiel, či auto jazdí v meste, alebo mimo
mesta.
Koľko celá inštalácia stojí a koľko sa dá
ušetriť?
Záleží od typu vozidla. Dá sa namontovať
troma legislatívnymi spôsobmi. Väčšinou
od 540 eur do 1500 eur. V priemere teda
okolo tisícky. Záleží potom od spotreby a od
cien plynu a benzínu, koľko sa dá ušetriť. Na
stránke flaga.sk je kalkulačka, kde sa to dá
presne vypočítať. Približne po 15 – 20 000
kilometroch sa investícia vráti.
Čo môžu nájsť Bardejovčania priamo u vás?
Ponúkame výhodný plyn flaga, ktorý je
miešaný na Slovensku. K dispozícii je aj náš
veľkosklad spolu s internetovým obchodom
na súčiastky LPG a doplnkový tovar. A všetko,
čo súvisí s LPG – ohrievače, variče atď. Sortiment ešte budeme rozširovať. Takisto zabezpečujeme poradenstvo pri LPG a staráme
sa o našich zákazníkov pri servisovaní áut
LPG. Ak niekto za nami príde, poradíme mu
a usmerníme ho.
Otvorené máme v pondelok až piatok od 7.00
do 19.00, v sobotu a nedeľu od 9.00 do 17.00.
(red)
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