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TRI ÚŽASNÉ SESTRY Z BARDEJOVA
NEZIŠTNE POMÁHAJÚ
Máme za sebou desať krásnych a emotívnych obdarovaní. Každé jedno bolo iné,
jedinečné a svojím individuálnym spôsobom silné. Suma 500 eur, ktorou obdarúvame každú z jednotlivých rodín, nie je dlhodobá finančná záplata, to si veľmi
dobre uvedomujeme, napriek tomu však počúvame vety ako: ,,To je pre nás až, až.
Ďakujeme,“ alebo: ,,Túto noc snáď ani nezaspím. Dnes sú pre nás Vianoce.“ To sú
slová rodičov, ľudí, ktorí dokážu to, čo mnohí z nás nie.
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Milo Olejár:
Pomôcť môže každý

Polievka pomoci
v Bardejove

Obec Kružlov
rastie do krásy

Vianoce sú časom, keď každý z nás citlivejšie vníma všetko okolo nás. V našich
rodinách, pri priateľoch, v práci, vo svojom
okolí, susedstve, či meste. Sme otvorenejší, ochotnejší načúvať a štedrejší.

Polievka pomoci vznikla ako určitá nadstavba potravinovej pomoci, ktorú
v našom meste poznáme pod názvom
“Saleziánske kilo”.

Záver roka tradične prináša bilancovanie
a hodnotenie. Rok 2021 sa v obci Kružlov
niesol v duchu stavebného rozmachu
a rekonštrukčných prác. Realizovali sme
viacero projektov.

Uvedomuje si viac hodnoty rodiny, priateľstva, nezištnej pomoci, či solidarity. Vieme,
že človek môže byť šťastný len vtedy, ak
sú šťastní aj ľudia okolo neho, nielen on
sám. Niekedy stačí málo. Mať
úsmev na tvári, pozdraviť sa
susedovi na ulici.
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Po rozvoze tejto potravinovej pomoci do jednotlivých rodín, sme uvažovali ako pomôcť
tým najbiednejším ešte nejako naviac.
Pri tom, ako na to, sme sa nechali inšpirovať
v Taliansku, kde sa takéto akcie konajú
pravidelne. Ide o to raz mesačne si odpustiť hlavné jedlo
a zasýtiť sa len polievkou.
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No doba, ktorú v poslednom čase prežívame, zasiahla všetkých nás. Verili sme, že
koronavírus, ktorý k nám prenikol v marci
2020, sa stane minulosťou, bude už len
v našich spomienkach a
my budeme môcť žiť tak
ako predtým.
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NA VIANOCE MÔŽE POMÔCŤ KAŽDÝ Z NÁS
Vianoce sú časom, keď každý z nás citlivejšie vníma všetko okolo nás. V našich
rodinách, pri priateľoch, v práci, vo svojom
okolí, susedstve, či meste. Sme otvorenejší, ochotnejší načúvať a štedrejší. Akosi
podvedome si uvedomujeme, že Vianoce
nie sú len o nás, ale aj o ľuďoch naokolo.

pností prekonať prekážky na ceste života. A práve na nich by sme mali myslieť aj
v tomto vianočnom období.
Pravdivé slovenské príslovie hovorí: Sýty
hladnému neverí. Áno, ťažko sa je nám vcítiť
do pocitov ľudí, ktorí nemajú domov, stály
príjem, rodinu, ktorá by im pomohla, či sú
zdravotne obmedzení.

Uvedomuje si viac hodnoty rodiny, priateľstva, nezištnej pomoci, či solidarity. Vieme,
že človek môže byť šťastný len vtedy, ak sú
šťastní aj ľudia okolo neho, nielen on sám.

Sú to tie najzákladnejšie veci
Ktoré mnohí berieme za samozrejmosť a ich
hodnotu si vieme uvedomiť až vtedy, keď o
ne prídeme. Máme však príležitosť aspoň raz
v roku, pomôcť ľuďom, ktorí pociťujú núdzu.

Niekedy stačí málo
Mať úsmev na tvári, pozdraviť sa
susedovi na ulici, opýtať sa ho, ako
sa má, popriať svojim známym
všetko dobré do nového roka a hlavne veľa
zdravia. Niekedy trocha viac, upratať sneh
starším susedom pred domom, či navštíviť
a obdarovať našu rodinu, s ktorou sa vídame
málo počas roka, alebo prekvapiť kolegov
v práci malým darčekom.

ty. V našom okolí sú však určite aj ľudia, ktorí A práve preto je tak dôležité, že sú tu ľudia,
riešia oveľa väčšie existenčné problémy. ktorí nám dávajú príležitosť uvedomovať
si, ako mnoho možno máme, aj keď si to
Postavili sa im do života výzvy, ktoré neve- neuvedomujeme vo svojich každodenných
životoch. A týmto ľuďom môžeme pomôcť
dia prekonať
o trochu viac, práve teraz.
Sú to častokrát ľudia starší, zdravotne obmedzení, sociálne odkázaní, či na okraji Som veľmi rád, že aj v našom meste je nieAj tieto malé veci vedia častokrát urobiť spoločnosti. Niektorí z nich nemali rovnakú koľko možností, kde môžeme podarovať
Vianoce krajšími s dobrým pocitom solidari- štartovaciu dráhu s nami, iní dostatok scho- materiálnu aj nemateriálnu pomoc. O niektorých z nich sa dočítate aj v tomto vydaní,
ktoré je venované práve charite.
Vážim si každého, kto ide príkladom
Každý vieme dať podľa svojich možností
a je to len na nás, v akej forme, niekto svoj
čas, niekto peniaze, niekto svoje schopnosti, šikovnosť, alebo len staršie oblečenie,
ktoré prekladáme pri vianočnom upratovaní,
alebo potraviny, ktoré nám plnia vianočné
špajze.
Všetko je to len na nás, na našom slobodnom rozhodnutí, či chceme urobiť pekné
Vianoce nielen sebe, ale možno aj ľuďom,
ktorých nepoznáme, nikdy ich nestretneme,
či nám to nebudú vedieť oplatiť.
Ale môžeme to pre nich urobiť práve preto,
že my tú pomoc vieme dať, pretože máme
to šťastie v živote, že ju sami nepotrebujeme.
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RECYKLÁCIA OBLEČENIA A POMOC RODINÁM
KTO SME?
Voláme sa Danka, Slávka a Lenka. Sme tri
sestry, ktoré stoja za založením občianskeho združenia RecyVeci Slovensko.
Mnoho ľudí sa nás pýta, prečo sme sa
rozhodli začať, čo je našim cieľom a našou
činnosťou, ako fungujeme. Dovoľte nám
to teda bližšie priblížiť.
Sme občianske združenie, ktorého cieľom
je recyklácia oblečenia, spojená s pomocou
slovenským rodinám, ktoré potrebujú pomocnú ruku. Tú im sprostredkúvame predajom noseného oblečenia, vďaka ktorému
im darujeme celkový výťažok z kúpy. Tento
nápad vznikol celkom neplánovane v jednej
sesterskej debate a dnes fungujeme už viac
ako rok. Doposiaľ sa nám podarilo obdarovať
10 rodín a 28 detí zo sociálne nie najlepšieho
prostredia.
O ČO SA SNAŽÍME?
Snažíme sa poukazovať na viaceré problémy
dnešnej doby, ktoré hýbu spoločnosťou.
Našimi hlavnými piliermi sú recyklácia a pomoc, spolupatričnosť, poukazovanie na to,
že textília je novodobý plast, že je v našej krajine množstvo rodín a rodičov v nich, ktorí sa
snažia, pracujú, sú zodpovední a svedomití
a napriek tomu nestačia na to, aby plnohodnotne zabezpečili svoje rodiny.
Ak tomu vieme aspoň sčasti napomôcť,
zmierniť dopady finančného nedostatku,
tak je náš cieľ splnený. Ak aj cez občianske
združenie RecyVeci ľudia pochopia, že je
v živote dôležité podať pomocnú ruku tomu,
ktorý to potrebuje bez ohľadu na to, akými
okolnosťami sa do svojej nie jednoduchej
životnej situácie dostal, aké je dôležité
všímať si slabších, aké je potrebné nebáť
a nehanbiť sa požiadať a pomoc a že tiež
nie je hanba nakupovať v „second handoch“,
obchodoch z druhej ruky, keď si toto ako
spoločnosť osvojíme za vlastné, bude nám
ľahšie. Bude nám dobre.
AKO NÁM MÔŽETE PÔMOCŤ?
Ak sa pýtate, či môžete pomôcť, sú tu dva,
nám veľmi nápomocné tipy. Prvým z nich
je kúpa samotného oblečenia na našich sociálnych sieťach alebo eshope www.recyveci.sk alebo darovanie samotného oblečenia,
ktoré musí spĺňať isté kritéria, aby mohlo
putovať na ďalší predaj, do rúk nového
majiteľa.

| Tri sestry Tkáčové z Bardejova. Foto: Peter Kozma
trebné vopred nafotiť a zaslať prostredníctvom kontaktného formulára, ktorý nájdete
na našom webe. My sa spätne ozveme, čo
vieme s veľkou vďačnosťou prebrať.

“Máme za sebou desať krásnych
a emotívnych obdarovaní. Každé
jedno bolo iné, jedinečné
a svojím individuálnym
spôsobom silné.”

ČO NÁM TÁTO PRÁCA DÁVA?
Máme za sebou desať krásnych a emotívnych

DANKA, SLÁVKA A LENKA obdarovaní. Každé jedno bolo iné, jedinečné
Niekedy dostávame správy, že je náročné
fotiť oblečenie, pretože nemáte čas. Ide len
o jednoduché a rýchle odfotenie toho, o čo
ide. Netreba foto žiadnych veľkostí ani odfotenia oblečenia z každej strany. Verte, pre
vás je to jedna taška, pre nás množstvo práce
a času, keď nám prídu mechy oblečenia,
ktoré tak musíme nanovo triediť, vyradzovať,
a pod. Je aj možnosť osobného odberu
v Bratislave, Bardejove alebo Trstenej.
Ak sa v týchto mestách nenachádzate,
no napriek tomu chcete darovať oblečenie,
môžete nám ho poslať poštou s vedomím,
že nie je v našich možnostiach preplácať
poštovné. Preto to nechávame na vašom
slobodnom rozhodnutí.
KTO SA NÁM MÔŽE OZVAŤ S PROSBOU
O FINANČNÚ POMOC?

AKÉ ŠASTSVO A OBUV PRIJÍMAME?

Ozvať sa nám môže samotná rodina,
ktorá sa nachádza v neľahkej situácii alePreto prijímame oblečenie a obuv, ktoré bo ktokoľvek, kto takú rodinu pozná a vie,
sú ČISTÉ a ZACHOVALÉ. Dané kúsky je po- že okrem toho, že pomoc nielen potrebuje,
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si ju aj naozaj zaslúži. K tomu, aby sme rodinu mohli zaradiť do našej databázy, potrebujeme informačné údaje, ktoré nájdete na
našom webe v sekcii „Pomoc rodinám“. Danú
rodinu následne kontaktujeme, overujeme
fakty a situáciu danej rodiny okrem iného aj
tým, že každé z obdarovaní prebieha naživo.
A verte, tieto stretnutia, to sa nedá hrať.

CHARITA

a svojím individuálnym spôsobom silné.
Suma 500 eur, ktorou obdarúvame každú
z jednotlivých rodín, nie je dlhodobá finančná
záplata, to si veľmi dobre uvedomujeme,
napriek tomu však počúvame vety ako: ,,To
je pre nás až, až. Ďakujeme,“ alebo: ,,Túto noc
snáď ani nezaspím. Dnes sú pre nás Vianoce.“
To sú slová rodičov, ľudí, ktorí dokážu to, čo
mnohí z nás nie. Prijímať. Zväčša je to omnoho náročnejšie ako dávať. Pretože, keď
dávame, sme v role „silnejších“ a keď prijímame, sme spoločnosťou označovaní ako
tí „slabší.“ Píšeme to v úvodzovkách práve
preto, lebo je dôležité nahlas si povedať,
že sila a preukázanie veľkej pokory, to je
práve v prijímaní.

Sme vďačné za to, že RecyVeci ako občianske
združenie môže fungovať aj vďaka ochotným
a prajným ľuďom, aj vďaka požehnaniu, ktoré
v tejto činnosti cítiť, sme tiež vďačné za to,
že skrz neho môžeme rásť i my a že nás
všetkých učí jednému, spoločnému a najdôležitejšiemu. Dobru. Pre našu Zem a ľudí
v nej.
(Danka, Slávka a Lenka)
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BARDEJOVSKÁ POLIEVKA POMOCI
POMÁHA RODINÁM V NÚDZI
Polievka pomoci vznikla ako určitá nadstavba potravinovej pomoci, ktorú v našom
meste poznáme pod názvom “Saleziánske
kilo”.
Po rozvoze tejto potravinovej pomoci do jednotlivých rodín, sme uvažovali ako pomôcť
tým najbiednejším ešte nejako naviac.
Pri tom, ako na to, sme sa nechali inšpirovať
v Taliansku, kde sa takéto akcie konajú
pravidelne. Ide o to raz mesačne si odpustiť
hlavné jedlo a zasýtiť sa len polievkou.
Príspevok je dobrovoľný, podľa možností
každého. Výťažok odnesieme rodine v núdzi,
ktorá je vybraná na daný mesiac. Vyberáme
vždy z databázy rodín, ktoré sú prijímateľmi
potravinovej pomoci.
Máme zoznam zhruba 220 rodín z nášho
okresu. Tento sa po jednotlivých rozvozoch
aktualizuje, častokrát sa totiž stane, že rodine sa polepší, napr. si nájdu prácu a sami
nás upozornia, že už pomoc nepotrebujú.
Alebo naopak do zoznamu nejaké rodiny
pribudnú.
Tipy na pomoc podávajú ľudia, ktorí
prichádzajú do styku s núdznymi. Častokrát
sú to kňazi, alebo sociálni pracovníci
a samozrejme dobrovoľníci potravinovej pomoci.
Prvýkrát sa polievka pomoci konala v decembri 2017 a vtedy sme mali naozaj malú
dušičku, ako ľudia zareagujú a či niekto vôbec
príde. Už vtedy prišlo okolo 40 ľudí, pričom

| Organizátori Polievky pomoci
to boli väčšinou naši známi, ktorých sme obvolali a pozvali. Odvtedy sa polievka konala
každý mesiac a vytvorila sa akási skupina
ľudí, ktorá chodieva pravidelne.

Stalo sa nám, že manželia ktorí prišli na polievku, sa spoločne zasmiali, že na obede
spolu neboli viac ako rok. Akcia sa koná vďaka pomoci bardejovskej firmy FM catering.
Oni zabezpečujú prípravu polievky a jej výdaj.
Priemerne na polievku pomoci cho- Od začiatku sme fungovali vždy prvú stredu
dí okolo 100 ľudí, čo je, myslím na tak v mesiaci v Hrubej Bašte. Chcem poďakovať
malé mesto ako Bardejov, celkom dosť. za výbornú spoluprácu so združením Different.
Nejde nám však primárne o kvantitu.
Vieme, že nedokážeme pomôcť všet- V tomto roku sme sa presunuli do novovykým. Skôr to má byť určité svetielko pre budovanej kaviarne Tvoj Deň v kláštornom
ostatných, že dobré skutky sa dajú ro- areáli.
biť. A to hlavne v radosti. V príjemnej
atmosfére spoločne stráveného obeda.
Naša akcia teda spája tri aspekty:
- charitatívny rozmer - pomoc núdznym
- sociálny rozmer - príjemný obed
so známymi
- zdravotný - troška pôstu ešte nikomu
neuškodilo
V budúcnosti by sme chceli ešte užšie spolupracovať s farnosťami a sociálnymi úradmi, aby sme dostávali tipy na pomoc priamo
od ľudí. V našom okolí totiž často žijú ľudia,
ktorých príbeh je veľmi bolestný a ťažký.
Buďme k sebe všímavejší a pomôžme si
navzájom.
Vzhľadom na pandémiu sa naša akcia teraz
nekoná, veríme, že keď to prehrmí, tak sa na
spoločnom obede - pri “polievke pomoci”
opäť stretneme.
(Peter Štalmach, Náš Bardejov o.z.)
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DOBA, KTORÚ V POSLEDNOM ČASE
PREŽÍVAME, ZASIAHLA VŠETKÝCH,
AJ NÁS V KRUŽLOVE

| Výstavba obecných nájomných bytov
Záver roka tradične prináša bilancovanie
a hodnotenie. Rok 2021 sa v obci Kružlov
niesol v duchu stavebného rozmachu a rekonštrukčných prác. Realizovali sme viacero projektov.

všetkým znížiť spotrebu elektrickej energie,
tepelnej energie a znížiť emisie skleníkových
plynov.

a ostatných priestorov nábytkom 55 655,94
eur, IKT 11 422,80 eur a na zdravotnícke
náradie a prístroje 78 261,00 eur.

K budove okrem novej farebne ladiacej
fasády s budovou zdravotného strediska
Obecný úrad
pribudla nová bezbariérová plošina, ktorá
umožňuje bezbariérový prístup do priestoPo päťdesiatich rokoch sa budova Obecného rov pošty a obecného úradu. Je to v poradí
úradu v Kružlove dočkala rekonštrukcie. Bu- druhá verejná budova v obci s bezbariérovým
dova Obecného úradu Kružlov postavená prístupom.
v rokoch 1971 – 1974 prešla rozsiahlou
rekonštrukciou v roku 2021 s cieľom rea- Centrum integrovanej zdravotnej starostlilizovania opatrení na zníženie spotreby vosti – Kružlov
energií verejnej budovy. Rekonštrukcia
budovy bola prevedená z nenávratného fi- Projekt rekonštrukcie zdravotného strediska
nančného príspevku z Európskeho fondu je súčasťou zámeru Ministerstva zdravotregionálneho rozvoja a zdrojov štátneho níctva Slovenskej republiky vybudovať sieť
rozpočtu vo výške 490 896,06 eur (95% centier integrovanej zdravotnej starostlicelkových nákladov). Obec Kružlov spolufi- vosti, ktoré budú poskytovať základnú
nancuje projekt sumou 25 836,64 eur.
primárnu integrovanú zdravotnú starostlivosť na jednom mieste.
Realizovali sa stavebné a rekonštrukčné
práce, ako sú zateplenie obvodového plášťa, Na rekonštrukciu objektu bol obci schválený
zateplenie a výmena strešného plášťa, nenávratný finančný príspevok vo výške 636
výmena otvorových konštrukcií, rekuperácia, 994,08 eur.
výmena vykurovacej sústavy, bezbariérová
plošina a výmena svietidiel. Realizované Z tejto sumy sa na stavebné úpravy a bezopatrenia by mali prispieť k zníženiu spo- bariérový prístup čerpalo 491 654,34 eur,
treby energií verejnej budovy, a to predo- na vybavenie priestorov ambulancií, čakárni

Okrem primárneho cieľa poskytovania
zdravotnej starostlivosti má projekt rozsiahlou stavebnou rekonštrukciou znížiť
energetickú náročnosť budovy a prispieť tak
k ochrane životného prostredia.
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Rekonštrukcia telocvične ZŠ Kružlov
Základná škola v Kružlove niekoľko rokov
po sebe prechádza postupnou rekonštrukciou. Začala v roku 2010 rekonštrukciou
strechy,
zateplením fasády, výmenou
okien, dverí, výmenou vykurovacej sústavy,
radiátorov a výmenou kotla na tuhé palivo
za plynový kotol.
Rekonštrukciu telocvične ZŠ Kružlov
umožnila dotácia z rozpočtu Prešovského
samosprávneho kraja vo výške 20-tisíc
eur. Celkové náklady na rekonštrukciu boli
vo výške 40 935,10 eur.
V rámci investície sa v telocvični zrealizovalo vyrovnanie podkladu nivelačnou stierkou, urobila sa nová hydroizolačná vrstva
z PVC fólie, pristúpilo sa k výmene špor-
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tovej podlahy a vstupných dverí, oprave omietok stien a taktiež k vytvoreniu miestnosti na odkladanie športového náradia.
Detské ihrisko Kružlov
Na základe Výzvy Miestnej akčnej skupiny
HORNÁ TOPĽA zameranej na podporu investície do vytvárania, zlepšovania alebo
rozširovania miestnych základných služieb
pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného
času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry,
obec Kružlov získala z európskych štrukturálnych a investičných fondov nenávratný
finančný príspevok vo výške 30 585,72 eur
na projekt s názvom „Detské ihrisko Kružlov“.
Projekt bol financovaný v plnej výške bez
spolufinancovania obce.
Detské ihrisko je zostavené z jednotlivých
certifikovaných herných prvkov a zostáv
určených pre rôzne vekové kategórie. Pozostáva z týchto prvkov: visiaca hojdačka
„MATKA-DIEŤA“, visiaca trojhojdačka, pružinové hojdačky koník, pes a motorka, kolotoč
so sedením a volantom, prevažovacia
hojdačka, balančný most s vykrúteným tvarom, lanová štvorcová zostava so štyrmi lezeckými stenami, trojvežová zostava s dvoma šmýkačkami, tunelom, oceľová lavička
a informačná tabuľa.
Multifunkčné ihrisko
Účelom stavby bola rekonštrukcia multifunkčného ihriska na tenisových kurtoch
s plochou 1220 m2 a rozšírenie možnosti športového využitia detí a obyvateľov.
Cez Výzvu pre región sa nám podarilo multifunkčné ihrisko zrekonštruovať. Umelý
trávnik je moderný povrch, ktorý sa dnes
používa vo veľkej miere namiesto antukového ihriska, kde bola náročná údržba.

| Obvodové slávnosti kultúry
znovu za prísnych hygienických opatrení,
pripravili obvodové slávnosti. Podujatie
slávnostne otvoril starosta obce Ing. Jozef
Kmec, PhD., ktorý srdečne privítal účinkujúcich a všetkých návštevníkov tohto podujatia. Zároveň ich poprosil o dodržiavanie hygienických opatrení.
Po privítaní a úvodnom slove vystúpila
Ľudová hudba - Stropkoviani, ktorá okrem
svojej tradičnej ľudovej piesne obohatená aj
o prvky populárnej hudby potešila divákov.
Svojou muzikou spríjemnila vystúpenie aj
hudobná skupina Dynamix. Obe skupiny mali
veľký úspech. Potlesky a úsmevy na tvárach
prítomných ľudí svedčili o tom, že si vychutnali pekné kultúrne podujatie aj za prísnych
hygienických opatrení. Počet návštevníkov
bol adekvátny danej situácii.

Doba, ktorú v poslednom čase prežívame,
zasiahla všetkých nás. Verili sme, že nový
koronavírus covid-19, ktorý k nám prenikol
v marci 2020, sa stane minulosťou, bude
už len v našich spomienkach a my budeme
môcť žiť tak ako predtým.
Žiaľ, naše sny sa neuskutočnili, pandémia
naďalej trvá, ale my sme vystihli momenty
uvoľnenia a za prísnych hygienických opatrení sme aspoň niečo z našich plánov uskutočnili a pracujeme aj na ďalších investičných
zámeroch. Či už je to bytová výstavba, projekt
cezhraničnej spolupráce Zabudnutá krajina
Lemkóv a Rusnakov, projekt výstavby cyklochodníkov a ďalšie.
(Obec Kružlov)

Najväčšou výhodou umelej trávy sú minimálna údržba a možnosť celoročného využívania. Realizáciou tohto projektu sa podporia
možnosti organizácie futbalových, volejbalových, nohejbalových, tenisových a iných
športových aktivít s dôrazom pre mladých
a pre celú verejnosť.
Obvodové slávnosti kultúry
Keď pred rokom, na obvodových slávnostiach počas záverečného slova, starosta
obce poďakoval účinkujúcim za ich krásne
umelecké predstavenie, divákom za účasť
a vyslovil presvedčenie, že o rok sa stretneme
pri slávnostných 55. obvodových slávnostiach, ktoré sa už nebudú konať za prísnych
opatrení, netušili sme, že táto zákerná pandémia bude ešte pokračovať.
Všetci sme verili, že covid-19 pominie a my
si budeme môcť plniť plány, ktoré sme prijali. Náš sen sa neuskutočnil, ale vystihli sme
momenty uvoľnenia, a tak sme 27.06.2021,
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KOĽKO LÁSKY SA ZMESTÍ DO KRABICE
OD TOPÁNOK?

| Organizátorky zbierky. Aj tieto Vianoce potešia seniorov. Foto: Jarmila Kvaková
Iniciátorkou myšlienky potešiť osamelých
seniorov na Slovensku vianočnými darčekmi bola Janka Galatová, ktorá založila
skupinu na Facebooku a oslovila svojich
známych, aby sa zapojili do zbierky darčekov pre seniorov v domovoch dôchodcov.
Do zbierky sa rozhodla aktívne zapojiť
aj Silvia Slobodová a niekoľko ďalších kontaktných osôb, vďaka ktorým funguje tento
projekt už úžasný štvrtý rok.
Táto nádherná akcia, určená pre seniorov
v DD a DSS, prebehla v našom meste Bardejov už tretí rok. Prvý rok sa nám podarilo
vyzbierať len dve krabice. Aby sme potešili
dôchodcov, ktorí naozaj nečakajú na Vianoce
darček, poprosila som manžela, či by zašiel
k Bratislave (kde sa vyzbieralo krabičiek
najviac) a doviezol ich dodávkou k nám,
do Bardejova. Neváhal, a tak sa nám podarilo doviesť 300 krabičiek plných lásky k nám
do okresu.
Druhý rok zbierky sa ku mne pripojila dobrá
duša, Paula Kaščáková, a tak posilnené nádhernými spomienkami z predchádzajúceho
roka a očakávaniami z toho nasledovného,
sme vyzbierali a potešili 1250 ľudí v DD
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a DSS v okrese Bardejov a zároveň, za pomoci cirkevných predstaviteľov (všetkých
veľkých cirkví v Bardejove), rozdali krabičky
osamelým dôchodcom, hlavne v našich
malebných dedinách.
Tento ročník zbierky bol ako predchádzajúci, poznačený vplyvom pandémie.
Do poslednej chvíle sme netušili, ako to celé
dopadne. Dopadlo to úžasne, vyzbierali sme
550 krabičiek lásky, ktoré sme pred Vianocami rozdali do DS a DSS v okrese Bardejov.
Krabičky dostali: Lipový dom, Kružlov, Domov
dôchodcov, Hertník, In Vitae, Zborov, ZPS
Minor, Zborov, Ichtys, Bardejovské Kúpele,
Z.O.S. Bardejovská nemocnica, Hospic Matky Terezy, Bardejovská Nová Ves, DSS Antic, Bardejov, Zariadenie Egídius, Bardejov,
Ados, Bardejovská nemocnica (odd. geriatrie
a LDCH), Nemocnica Svet zdravia - Svidník
(odd. geriatrie a LDCH).

Veľmi nás hreje radosť a neha, keď čítame
zveršované vianočné prianie. Keď vidíme
nádherné rúško, lebo teraz je veľmi potrebné.
Keď sa v krabici ligotajú malé vianočné ozdoby, ktorými si môžu skrášliť dôchodcovia
svoju izbu. Keď nájdeme parfém, ktorý nám
pripomína, že staroba a krása sa neprestali kamarátiť. Keď zistíme, že za ťažšiu váhu
darčeka zodpovedá pohár domáceho džemu
– DOMÁCEHO!
Ďakujeme všetkým úžasným ľuďom, ktorí
prispeli do tejto zbierky, boli a ste odvážne
štedrí. Za posledné tri roky sa nám podarilo vyzbierať a potešiť 2100 prekvapených
očičiek.
Ďakujeme, že ste prejavili záujem o toho,
kto žije blízko nás, ale veľmi nenápadne.
Všetkým darcom nesmierne ďakujeme
a vyslovujeme veľké Pán Boh zaplať. Prajeme Vám požehnané Vianočné sviatky
a veríme, že na budúci rok opäť obdarujeme
„našich starkých“ v celom okrese Bardejov.
Viac informácií o projekte, sa dozviete na
www.kolkolasky.sk.

Za spoluprácou stojí nespočetné množstvo
škôl a škôlok v našom okrese, individuálnych
darcov a zopár firiem, ktoré nám nachystali
dobroty do krabičiek alebo nás inak podporili. Zároveň náš tohtoročný tím posilnili dobré
duše Mária Švecová a Jarmila Kvaková.
(Paula Jančošeková, kontak. osoba, Bardejov)
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VEČER ŽELANÍ V BARDEJOVE
deti. O nejaké dva týždne mi zavolala, že tá
myšlienka je tak pekná, že do toho chcú ísť
s nami.“
Netrvalo dlho a myšlienka iniciatívy Večer
želaní oslovila viaceré firmy, ktoré keď sa
dozvedeli podrobnosti o týchto deťoch
a ich rodinách, ponúkli pre nich svoje výrobky. Do vianočných balíkov teda dostanú
okrem vyzbieraných vecí aj balíky plienočiek, detskej výživy, ale aj poukaz na nákup detských topánočiek. Pri používaných
veciach je to kvôli pandémii trochu zložitejšie, pretože každá vec musí byť pred roztriedením v karanténe. No aktivisti sú vďační
za akúkoľvek pomoc.
„Najčastejšie je to oblečenie, hračky a
detské potreby. Máme už však pripravený
aj kočiarik, či detský bicykel, ale napríklad
aj detskú výživu. U ľudí, ktorí veci venujú,
sa stretávame s úžasnou odozvou. Veľmi
ocenili, že to robíme otvorene a vedia,
u koho ich veci skončia. Zverejnili sme krstné mená detí, ktorým pomoc pôjde a tiež ich
vek, takže približne vedia, čo pomôže. Večer
odovzdávania budú môcť sledovať na sociálnej sieti. Pomôže čokoľvek, odmietame
len finančnú pomoc, ale aj v tom sme urobili jednu výnimku. Pán, ktorý chce financie
venovať konkrétnej rodine, pôjde vo Večer
želaní s nami a pomoc osobne odovzdá.
Veľmi sa teším, že sa táto aktivita stretla
s takým záujmom. Dokonca sme motivovali mesto, aby urobilo veľmi podobnú akciu.
Každá pomoc tým, ktorí to potrebujú, sa
ráta.“

V Bardejove vznikla s prichádzajúcimi
vianočnými sviatkami iniciatíva Večer
želaní. V spolupráci s detskými lekármi
okresu, ktorí sa denne stretávajú s deťmi
a rodičmi, našla spolu 30 rodín, ktoré majú
malé bábätko alebo dieťa do 3-4 rokov
a ktoré sa v poslednom období ocitli
v ťažkej životnej situácii.
Napriek tomu sú však milujúci rodičia, ktorí
sa o svoje dieťa vzorne starajú a robia
všetko preto, aby nijako nepocítilo žiadny
nedostatok. Spontánne pre nich zorganizovala zbierku vecí pre bábätká a deti,
ktorá bude týmto rodinám odovzdaná
na Štedrý večer. Zbierka vecí pre nich
vzhľadom na lockdown je vykonávaná prostredníctvom zberu od ľudí, ktorí sa ozvali
na sociálnej sieti, kde vznikla stránka s rovnomenným názvom Večer želaní.
„Večer želaní vznikol vďaka jednoduchej
myšlienke, keď sme chceli veci, ktoré už
neoblečie naša dcéra, venovať niekomu, kto
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Rodiny, ktorým detskí lekári navrhli pomoc
až do odovzdania na Štedrý večer nevedia,
to potrebuje. Keďže v Bardejove nemáme že ich deti dostanú takýto Vianočný darček.
známych s malým dieťaťom, ktoré by Dovtedy ale organizátorov čaká množstvo
túto výbavičku „zdedilo“, rozhodli sme sa práce.
s manželkou, že oslovíme detských lekárov
z regiónu s prosbou o pomoc, keďže majú „Takmer každý večer robíme zvoz týchto
najužší kontakt s deťmi a poznajú pomery, vecí z celého regiónu. Doteraz sú to desiatky
z ktorých pochádzajú. Hľadali sme rodinu, telefonátov a stovky kilometrov, veľmi sa ale
ktorá sa dostala do ťažkej životnej situá- teším, že tým deťom urobíme radosť a ascie, lebo sami vieme, že mať malé dieťa poň trochu odbremeníme ich rodičov. Každý
v dnešnej dobe nie je lacné. A ak k tomu ešte z nás sa môže ocitnúť v situácii, kedy bude
dieťa nedajbože ochorie, nie je jednoduché potrebovať pomoc“, dodáva Bochňa.
rodinu „utiahnuť”, hovorí Juraj Bochňa, autor
myšlienky.
Večer želaní je o splnených prianiach, ktoré
sa bojíme, alebo hanbíme vysloviť, no niekOd lekárov postupne prichádzala spät- to iný si všimne, že svojou troškou môže
ná väzba a spontánne sa rozbehla zbierka pomôcť. Často cudzí ľudia pomôžu najviac.
vecí pre nich najprv od známych, neskôr na Maličkosťou, pozornosťou, alebo svojim
sociálnej sieti, kde dostala aj názov. Vďaka záujmom. Potrebujeme si len viac všímať
zhode náhod sa k aktivite pridala prvá firma. jeden druhého, vcítiť sa do situácie iných
ľudí. Vianočný večer je príležitosť ukázať
„Na jednej akcii z práce som sa o našej sna- ľudskosť a vyplniť jeho posolstvo večera
he v Bardejove zmienil istej dáme, ani som plného želaní.
netušil, že sa rozprávam s riaditeľkou firmy,
(TEZ)
ktorá na Slovensko dodáva plienočky pre
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POĎAKOVANIE KOLEKTÍVU A PARTNEROM
SOCIÁLNEHO DOMU ANTIC N. O., BARDEJOV

| Zamestnanci Sociálneho domu Antic n.o., Bardejov
Blíži sa vianočný čas, kedy by som ako
generálny riaditeľ rád vyjadril svoje poďakovanie všetkým zamestnancom, prijímateľom sociálnej služby aj obchodným
partnerom Sociálneho domu ANTIC n. o.,
Bardejov.

nás už samozrejmosťou a pracovné vyťaženie bolo citeľné vzhľadom k tomu, že aj naše
zariadenie bolo postihnuté už druhým rokom
pandemickou situáciou.

Vyžaduje si to zodpovedný, svedomitý a ľudský prístup nielen smerom ku klientom, ale aj
Chcem všetkým zamestnancom z úprimného ku všetkým kolegom navzájom ako aj k vesrdca veľmi poďakovať za ich prácu, vyko- rejnosti.
nanú počas roka 2021. Naši zamestnanci sú
neoddeliteľnou súčasťou skvelého tímu, bez V príjemnej a ústretovej atmosfére sa aj
ohľadu na profesiu, ktorú vykonávajú. Každý náročné pracovné úlohy vykonávajú ľahšie.
z nich je potrebný a užitočný. Vážim si prácu Všetky úlohy zamestnanci zvládali na profekaždého jedného z Vás.
sionálnej úrovni, čo nám ako zariadeniu prinieslo veľký úspech, čím sa rok 2021 zapíše
Zamestnanci Sociálneho domu ANTIC n. o., pre naše zariadenie ako výnimočný.
Bardejov po celý rok pracovali zodpovedne,
podľa svojich síl a možností si plnili svoje pra- Tento rok sa nášmu zariadeniu podarilo
covné povinnosti a ich pracovné nasadenie získať ocenenie vyhlásené Asociáciou poskybolo veľmi prínosné pre celé naše zariadenie. tovateľov sociálnej služby v SR „Dobré srdce“
v kategórii poskytovateľ sociálnych služieb.
Ani u nás netvorí výnimku to, že sme si preži- Je symbolom nášho kolektívu a práce, ktorú
li ťažký a náročný rok , ale všetky ťažké veci vrúcne odovzdávali a odovzdávajú našim prinás ako kolektív vedeli stmeliť a tým sme jímateľom.
zistili, že ako dobrý kolektív vieme fungovať
a vytvárať pocit domova pre všetkých, ktorý Toto ocenenie je pre nás veľkou satisfakciou
tento status od nás očakávajú. Aj keď si plne za všetko naše spoločne vynaložené úsilie,
uvedomujem, že každý človek je pracovne na ktoré môžeme byť právom hrdí. Spojením
individuálny.
všetkých zamestnancov, ktorí pri svojej práci
odovzdali aj kúsok svojho dobrého srdca, sa
Náročný bol preto, že naše poslanie sa tak zrodilo ocenenie „Dobré srdce“.
snažíme napĺňať čo najlepšie a poskytovať
nadštandardné služby našim klientom je pre Priateľské pohladenie, úprimný úsmev
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a dobré skutky zamestnancov, ktoré prejavovali pri svojej každodennej namáhavej práci
s prijímateľmi boli odmenené najvyššou odmenou pre nás a to ich úprimnými slovami
vďaky a láskavým úsmevom.
V tomto vianočnom čase chcem poďakovať
a zároveň zaželať Vám, Vašim blízkym a čitateľom krásne prežitie adventného času.
Veselé a požehnané Vianoce v kruhu svojich najbližších, plné lásky, rodinnej pohody,
šťastia, psychických a fyzických síl, elánu do
ďalšej práce a hlavne pevného zdravia, ktoré
je v momentálnej dobe tak veľmi žiadané
a nenahraditeľné.
Do ďalšieho roka si spoločne zaželajme
neochabujúcu vášeň k svojej práci, otvorené
mysle pre nové myšlienky aj zážitky, ktoré
obohatia nielen náš osobný život, ale aj
životy tých, o ktorých sa chceme aj v budúcnosti s láskou starať.
Nech v našom zariadení nachádza svoj druhý
domov čoraz viac spokojných klientov.
Krásne, požehnané vianočné sviatky a šťastné vykročenie do Nového roka praje
Ing. et. Bc. Jaroslav Živčák, PhD., generálny
riaditeľ
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