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KTO BUDE HLAVNÝ VYZÝVATEĽ
SÚČASNÉHO PRIMÁTORA VO VOĽBÁCH?
Najbližšie komunálne voľby a voľby do vyšších územných celkov sa na Slovensku uskutočnia
v jeden deň a to v sobotu 29. októbra 2022. O kreslo sa budú uchádzať starostovia (primátori) a zároveň aj župani. Poslanci do obecného (mestského) zastupiteľstva a tiež krajskí poslanci. Zaujímavé bude sledovať, komu sa podarí vyhrať voľby na post primátora mesta Bardejov. Terajší primátor Boris Hanuščak je v kresle
už od volieb v roku 1999. Svoju ponuku predstavil Miloslav Olejár, ktorý sa uchádza o post
primátora mesta Bardejov. Jeho cieľom je spraviť z Bardejova lepšie miesto pre život.

MILOSLAV OLEJÁR KANDIDUJE
NA POST PRIMÁTORA MESTA BARDEJOV

Po dvadsiatich rokoch v zahraničí sa V roku 2001 odišiel s manželkou do Ontária
vrátil do rodného Bardejova, aby pomo- v Kanade, kde sa im narodili dve deti.
hol využiť potenciál historického mesta
Olejár chce presvedčiť Bardejovčanov, aby
na Hornom Šariši.
vo voľbách vymenili súčasného primátora,
Architekt Miloslav Olejár (50) zabojuje ktorý je vo funkcii od volieb v roku 1999.
v najbližších komunálnych voľbách o post
primátora mesta.
Ohlásil podporu politických strán
„Žije sa v Bardejove lepšie ako pred 25 rokmi? Ostávajú ľudia v Bardejove preto, lebo
je to najkrajšie mesto na Slovensku?“ pýta
sa Olejár (nezávislý) a odpoveď je zrejmá.

Miloslav Olejár - nezávislý kandidát na
primátora mesta Bardejov ohlásil podporu
viacerých politických strán a hnutí v komunálnych voľbách 2022. Zároveň začína
so zberom podpisov Bardejovčanov pod
Práve chýbajúce pracovné miesta a vysťa- svoju kandidatúru.
hovalectvo patria k najväčším problémom,
ktoré mesto Bardejov trápia. Okrem toho Vyzval Bardejovčanov, ktorí rovnako cítia,
je to aj nekoncepčnosť v územnom rozvoji že mesto potrebuje po dvadsiatich rokoch
mesta, zlá dopravná infraštruktúra s nedo- zmenu, aby sa pridali k jeho ponuke spostatkom parkovacích miest, chabý kultúrny lupráce. A hľadali riešenia pre Bardejov
život, nepostačujúca objektívna informova- v bývaní, práci, vzdelaní, doprave, či rovnosť či nedostupné bývanie.
nosti príležitostí.
Aj tieto nedostatky plánuje M. Olejár Miloslav Olejár so svojim tímom predstúpil
v prípade zvolenia do funkcie zlepšiť.
pred Bardejovčanov ako nezávislý kandidát.
Preto, aby nebol viazaný žiadnou stranou,
Miloslav Olejár sa narodil v Bardejove, po ľavicou ani pravicou, vládou ani opozíciou.
maturite na gymnáziu študoval na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Jediní, komu sa bude zodpovedať, budú
Následne pracoval na mestskom úrade Bardejovčania.
v Bardejove a bol mestským poslancom.
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„Samospráva tu má byť pre každého. Je to
o práci pre mesto a obyvateľov. A tam sú
potrebné riešenia, ktoré sú dobré pre všetkých.
Dôležitosť vzťahov s predstaviteľmi vlády,
či verejnej správy je dobrým predpokladom
pre zastupovanie Bardejovčanov, ale som
presvedčený, že pre toho, kto chce zastupovať záujmy obyvateľov v samospráve,
nemôže byť dôležité stranícke tričko, ale
kompetentnosť, odbornosť, chuť pracovať a prinášať výsledky práce, ktoré bude
cítiť každý obyvateľ bez rozdielu,“ uviedol
Miloslav Olejár.
Na spoločnej tlačovej besede ho podporili
predstaviteľ KDH v zastúpení okresného
podpredsedu Jána Šurkalu, SAS v zastúpení
krajského predsedu SAS a poslanca NR SR
Jozefa Kanuščáka, OĽaNO v zastúpení poslanca NR SR Tomáša Šudíka a krajského
predsedu OĽaNO Petra Oborníka, Za ĽUDÍ
v zastúpení štátnej tajomníčky Ministerstva kultúry SR a krajskej predsedníčky
Viery Leščákovej, PS v zastúpení okresného
predsedu Martina Sisáka a za stranu SPOLU sa z neprítomnosti ospravedlnil Richard
Jánoš.
(TS)
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V BARDEJOVE POŠKODILI VOZIDLO,
DO NÁDRŽE MU NASYPALI PIESOK

POČAS PÁLENIA VATRY V DLHEJ LÚKE
DOŠLO K FYZICKÉMU NAPADNUTIU

Polícia v Bardejove vyšetruje prípad trestného činu poškodzovanie cudzej veci,
ku ktorému došlo na parkovisku pred bytovým domom na ulici J. Grešáka.

V máji tohto roku krátko po polnoci
v Bardejove na trávnatom pozemku
neďaleko mestskej časti Dlhá Lúka, na
mieste verejnosti prístupnom, počas pálenia vatry, došlo k fyzickému napadnutiu
Doposiaľ neznámy páchateľ poškodil 19 ročného chlapca z Bardejova.
osobné motorové vozidlo, ktoré bolo
zaparkované pred týmto domom. Otvo- Počas toho ako sa rozbehol k pahrebe z varil prednú kapotu na vozidle a do nádrže try v úmysle ju preskočiť mu páchateľ podna olej nasypal piesok.
kopol nohu, v dôsledku čoho chlapec spadol
do pahreby a zranil sa. Utrpel popáleniny
V dôsledku toho došlo k poškodeniu vozi- zápästí, hlavy.
dla a 35 ročnej majiteľke vznikla škoda
vo výške 1500 eur.
Poverený príslušník Obvodného oddelenia
Policajného zboru v Bardejove vedie trestNA GORKÉHO ULICI V BARDEJOVE
né stíhanie vo veci trestného činu ublíženia
VYNOVILI AREÁL ŠKÔLKY
na zdraví spáchaný v súbehu s trestným
činom výtržníctva.
Po rekonštrukcii samotnej budovy materskej školy na Gorkého ulici v Bardejove sa V BARDEJOVSKOM PODNIKU DOŠLO
jej zamestnanci, deti, ale najmä ich rodičia K NAPADNUTIU
dočkali výrazných úprav exteriéru.
Vo veci trestného činu ublíženia na zdraví
Začalo sa s úpravou plôch, najmä spojo- ako aj vo veci trestného činu výtržníctva
vacích cestičiek a väčších priestranstiev viedol trestné stíhanie vyšetrovateľ Okresna dvore škôlky. Tie boli v nevyhovujúcom ného riaditeľstva Policajného zbor v Bardestave až natoľko, že hrozilo reálne nebez- jove.
pečenstvo ohrozujúce zdravie detí.
Ku skutkom došlo v jednom z podnikov
Pre objektívne okolnosti sa celý proces na na Radničnom námestí v Bardejove.
chvíľu oddialil, ale napokon sa to predsa Mladík vo veku 19 rokov fyzicky napadol
podarilo a škôlkari sa môžu bezpečne po- svojho rovesníka. Udrel ho sklenenou fľašou
hybovať aj po areály materskej školy.
do hlavy, pričom mu spôsobil viaceré poranenia na hlave.
KÚPALISKO V BARDEJOVSKÝCH
Predpokladaná doba liečenia si vyžiadala
KÚPEĽOCH OTVORIA AJ TENTO ROK
20 dní. Na základe získanej dôkaznej situáKúpalisko v Bardejovských Kúpeľoch bude cie okresný vyšetrovateľ vzniesol obvinenie
tento rok otvorené počas prázdnin od 1. útočníkovi z uvedených skutkov. Obvinený
júla do konca augusta. Bazény prechádza- mladík je stíhaný na slobode.
jú kompletnou výmenou fólie, ktorá dodá
historickému kúpalisku modernejší vzhľad.

V NSP SV. JAKUBA V BARDEJOVE
ODOVZDALI PAMÄTNÉ MINCE
Slávnostné odovzdávanie pamätných
mincí prebiehalo počas Medzinárodného
dňa sestier. Zdravotníci získali ocenenie
za ich prácu a nasadenie počas ochorenia
COVID-19.

VIDEOREPORTÁŽ
Z ODOVZDÁVANIA MINCÍ
NÁJDETE NA YOUTUBE KANÁLI
AHOJ. TV
„Posledné dva roky boli veľmi ťažké pre
personál. Mnohí si siahli na dno svojich
síl. Pracovali v nadčasoch, pracovali aj keď
nemuseli prísť do práce namiesto tých,
ktorí ochoreli,“ uviedla Beáta Palšová,
prezidentka regionálnej komory SaPA.
V tomto období odišlo veľa personálu pre
psychické či fyzické vyčerpanie. V bardejovskej nemocnici to zdravotníci zvládli profesionálne a straty personálu sú minimálne.
„Tam zomieralo bežne denne 5 – 10 ľudí,
a to pôsobilo na našich zdravotníkov
a musím povedať, že v prvom rade na sestry, pretože videli tú hrôzu, tých dusiacich
sa ľudí. Na nich to pôsobilo neuveriteľne
deprimujúco a fakt je, že zo zdravotníctva
odišlo pomerne veľa zdravotníkov práve
preto,“ informoval Marián Petko, riaditeľ
NsP sv. Jakuba.
„Zamestnanci to zvládli a ja im za to veľmi
pekne ďakujem. Myslím si, že keď skončila
štvrtá vlna, že je to už posledná bodka, že sa
to už nebude opakovať, ale nikdy nevieme,“
odpovedala Anna Petrušová, námestníčka
pre ošetrovateľskú starostlivosť.

VIDEOREPORTÁŽ
Z LETNÉHO KÚPALISKA
NÁJDETE NA YOUTUBE KANÁLI
AHOJ. TV
„Kúpalisko dostane úplne novú fóliu, ktorá
zabezpečí to, že minimálne 20 rokov bude
fungovať bez nejakých väčších útrap
a veríme, že aj bez nejakých väčších
opráv. Bude samozrejme vyzerať oveľa
lepšie, kultivovanejšie a myslím si, že aj hygienickejšie,“ uviedla Tamara Šatanková.
Prípravy na letnú sezónu budú trvať 3 až 4
týždne. Rekonštrukcia fólie je nevyhnutná
pre obrovský únik vody, ktorý zaznamenali
už minulý rok.
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BUDE MAŤ BARDEJOV PO 24 ROKOCH
NOVÉHO PRIMÁTORA?

Ako prvý Bardejovčan ste ohlásili kandidatúru na primátora v našom meste.
Niektorí ľudia Vás v meste poznajú, niektorí Bardejovčania možno menej. Skúste
sa nám predstaviť, pán Olejár.

Bardejovčanov v Mestskom zastupiteľstve.
Po niekoľkých rokoch, aj mňa sociálna
situácia v našom regióne prinútila hľadať
prácu a možnosť sebarealizácie v zahraničí,
ako to pozná takmer každá rodina v našom
regióne. Žil som takmer dve desaťročia
Ďakujem veľmi pekne za Vašu otázku. Som v Kanade s manželkou Milkou, kde sa nám
rodený Bardejovčan, vyrastal som ako narodili dve krásne deti.
mnohí Bardejovčania v klasickej bytovke na
Gorkého ulici, chodil na Základnú školu na Kontakt s rodným mestom som nestratil,
sídlisku Družba, neskôr na dnešné “horné pravidelne som sa zúčastňoval na živote v
Gymko“, kde som zažil nezabudnuteľné našom meste cez rôzne občianske aktivity.
roky a našiel si mnoho priateľstiev, ktoré
pretrvali dodnes. Som ešte z generácie, Najmä cez naše občianske združenie
ktorá trávila všetok svoj voľný čas vonku, Bardejovízie, kde sme aktívni Bardev Klube mladých, či s priateľmi na basket- jovčania so skúsenosťami v architektúre
bale a na detstvo a dospievanie v Barde- a iných povolaniach pravidelne organizovali
jove mám len tie najkrajšie spomienky.
konferencie, či verejné prednášky o rozvoji
a možnostiach zlepšenia života v našom
Po štúdiu architektúry som pracoval na meste.
Mestskom úrade a taktiež zastupoval
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Čiže ste ako mnohí Bardejovčania zažili život v cudzine, ako sa dnes pozeráte
na Bardejov očami Bardejovčana
so skúsenosťami v zahraničí?
Áno, Kanada sa stala mojim náhradným domovom. V Kanade som si založil architektonické štúdio a spolupracoval na mnohých
projektoch vrátane našich slovenských
komunít v Kanade. Bol som aj predsedom
správnej rady neziskovej orgaizácie, ktorá
poskytovala sociálne bývanie – SLOVAK
VILLAGE v Brantforde.
Robil som to, čo ma vždy napĺňalo, plnil
sny ľuďom o lepšom bývaní a pomáhal im
ich zrealizovať. Ak to porovnám s našim
Bardejovom, u nás je to naopak, ľudia
sa k nám nesťahujú, ale odchádzajú.
Pokračovanie na druhej strane.
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Len za posledné roky odišlo z Bardejo- Prečo ste sa rozhodli kandidovať? Funkcia
va vyše 4000 ľudí podľa sčítania a mám primátora si vyžaduje veľké skúsenosti
obavu, že realita je ešte smutnejšia.
a podporu ľudí. Budete sa uchádzať aj
o podporu politických strán?
Mnohí z nás, ktorí máme skúsenosti
zo zahraničia, sa vieme pozrieť na naše Zastupovať obyvateľov je zodpovednosť
mesto inak, porovnať si mnohé veci, ako a hlavne dôvera od ľudí, ktorí ju vkladajú
fungujú, ako sa menia, ktoré pri každoden- do rúk konkrétneho človeka.
nom živote nevnímame.
Práve skúsenosti, ktoré som nadobudol
Mesto v mnohom opeknelo, máme nové svojou prácou architekta, prácou na Mestshradby, vynovili sa mnohé budovy, ale nie- kom úrade, či v našom zastupiteľstve mám
ktoré veci sa žiaľ, mám pocit, nezmenili ani možnosť porovnať s tým, ako funguje mespo 20-tich rokoch.
to, výstavba, doprava, verejné obstarávania a najmä život ľudí v zahraničí, kde som
Stále fungujú ako za starých čias. Karty pôsobil ako architekt v súkromnej sfére.
nie sú rozdané rovnako pre každého.
V zahraničí som videl, že mnoho Slovákov Práve tieto skúsenosti by som rád poskysa uchytí a pritom doma nedostali šan- tol nášmu mestu a ak dostanem dôveru od
cu. Každý kto sa snaží v zahraničí, má Bardejovčanov, pre nás všetkých. Rozhodprístup k výhodám a povinnostiam. nutie kandidovať zrelo vo mne dlhšie.
Na schopnosti je ten istý meter.
Čo sa týka podpory politických strán, samoSchopnosti, usilovnosť a snaha je to správa tu má byť pre každého, je to o práci
čo rozhoduje. Aj po krátkom pôsobení pre mesto a obyvateľov a tam sú potrebné
na Slovensku, nemám pocit, že na Sloven- riešenia, ktoré sú dobré pre všetkých.
sku je to už podobne. Ako architekt, vidím,
že niektorí naši klienti si vedia stavebné po- Dobrý zástupca občanov má počúvať
volenie vybaviť rýchlejšie ako iní. Často aj názory ľudí bez ohľadu na to, či sú z takého,
pre väčšie stavby.
alebo onakého tábora a všetci majú mať
u neho otvorené dvere.
Asi nás neprekvapí, keď poviem, že majetnejší si vedia vybaviť veci na úradoch akosi
rýchlejšie, zatiaľ čo bežní občania čakajú na
svoje povolenia v priemere dlhšie. Podobne
„Opravovať hradby či stavať
je to aj pri získavaní verejných zákaziek.
Nie je už vôbec tajomstvom, že zákazky
a verejné obstarávania vyhrávajú často tie
isté firmy. Aj v Bardejove.

nákupné centrá je absolútne
minimum. Som si istý, že spolu
môžeme urobiť oveľa viac pre
náš Bardejov.”

Áno, korupciu je potrebné riešiť na
MILOSLAV OLEJÁR
najvyšších miestach, ale zároveň potrebujeme riešiť jej možno menej vypuklé prejavy na miestach, ktoré ovplyvňujú život
v menších mestách a sú viacej viditeľné. Práve preto som presvedčený, že pre toho,
To je moja hlavná motivácia pracovať pre kto chce zastupovať záujmy obyvateľov v
Bardejov.
samospráve, nemôže byť dôležité stranícke
tričko, ale kompetentnosť, odbornosť, chuť
Bol by som veľmi nerád, ak by moje vlastné pracovať a prinášať výsledky práce, ktoré
deti, kvôli ktorým sme sa vrátili domov, riešili bude cítiť každý obyvateľ bez rozdielu.
za pár rokov tú istú dilemu, ako ja s manželkou pred 20-timi rokmi. Odísť, lebo mám Samozrejme, ak dostanem dôveru strán
pocit, že “bez známostí“ tu nemajú šancu. a hnutí, budem veľmi rád, ak sa pridajú
To by sme mali zmeniť v našom meste.
k zmene, ktoré môže nášmu Bardejovu
pomôcť sa znova nadýchnuť.
Preto som sa rozhodol kandidovať na
pozíciu, z ktorej sa dá mnohé zmeniť. Pre- Budem veľmi rád, ak sa pridá k nám čo
to sa uchádzam o hlasy Bardejovčanov najviac ľudí a strán. Naše dvere sú otvorené
a verím, že spolu môžeme posunúť naše pre každého.
mesto ďalej, nielen aby bolo najkrajšie na
Slovensku, ale aj dobrým miestom pre ži- Spolupráca s politickými stranami je
vot nás všetkých, ktorí sme sa tu narodili dôležitá aj z hľadiska spolupráce mesta
a chceme žiť v Bardejove.
s vládou a štátom.
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Aký je Váš hlavný program?
Namiesto stavania hradieb, potrebujeme
vytvoriť podmienky pre výstavbu bytov
verejným aj súkromným sektorom. Som
architekt, okolité samosprávy napríklad v
Zborove sú príkladom, že to ide, ak sa chce.
Všetko záleží na vedení mesta, či obce.
Obyvatelia si nemôžu kupovať s bardejovskými platmi byty za bratislavské ceny.
Začnime vytvárať podmienky pre rozvoj
poctivého podnikania, s férovými podmienkami pre každého a investíciami,
ktoré prinesú vyššiu kvalifikovanú prácu do
nášho mesta. Vysoké náklady na bývanie
a nízke priemerné mzdy je to, čo vyháňa
produktívnych ľudí z mesta.
A podobne je to s rovnosťou šancí. Všetci
vieme, že nie každý máme rovnaké podmienky na uplatnenie vo svojom meste,
niektorí sú si rovní a iní ešte rovnejší. Vytvorme podmienky pre prácu a bývanie,
dajme našim deťom kvalitné vzdelanie a
šport a udržíme bardejovské rodiny spolu
a vytvoríme tak lepšiu budúcnosť a prosperitu nášho mesta.
To sú všeobecné veci, máte aj konkrétne
plány pre Bardejov?
Áno, 100 bodov pre lepší Bardejov, vízia
pre naše kráľovské mesto 21. storočia.
Samozrejme, budem ich so svojim tímom
postupne predstavovať Bardejovčanom a
veríme, že sa do ich konečnej podoby zapojí
aj verejnosť. Pretože samospráva je tu pre
ľudí a mala by byť otvorená počúvať hlasy
Bardejovčanov viac ako raz za štyri roky pri
voľbách.
Ako som už spomenul, niekoľko rokov
organizujeme pravidelne konferencie,
prednášky, diskusie v našom občianskom združení Bardejovízie, kde pravidelne
hľadáme riešenia na výzvy, pred ktorými
stojí náš Bardejov.
Podobne absolvujem pravidelné stretnutia so starostami a primátormi iných miest
a obcí, ktorým sa podarilo rozbehnúť bytovú, či rodinnú výstavbu, pritiahnuť investorov, ktorí priniesli kvalifikovanú a primerane ohodnotenú prácu do ich regiónov.
Pretože opravovať hradby, či stavať nákupné centrá, je absolútne minimum a som
si istý, že spolu môžeme urobiť oveľa viac
pre náš Bardejov. V najbližších dňoch predstúpim pred vás, Bardejovčania, už nielen
s víziami, ale konkrétnymi plánmi pre naše
mesto. Verím, že posledný krok k ich realizácii už urobíme spolu.

bardejovizie.sk

50 rokov v živote architekta
Marcová autorská výstava Mila Olejára, ktorý pootvoril Bardejovčanom dvere do svojej práce, kde plní sny mnohým ľuďom o vlastnom
bývaní, o verejných stavbách, ktoré slúžia ľuďom a architektúre, ktorá nás obklopuje celý náš život.

„Mnohí priatelia sa ma pýtajú, prečo práve architektúra? Pretože architektúra nás obklopuje celý náš život.
Myšlienka, ktorá vám skrsne v hlave, sa pretaví na papier a z papiera sa potom pretaví na realitu. Je to
o víziách, ale najmä o schopnosti ich pretaviť do reality. Je to niečo, čo robíte pre ľudí, máte možnosť vidieť,
ako tie stavby užívajú – pre bývanie, voľný čas alebo prácu. Myslím si, že architektúra je istým odrazom
spoločnosti a ľudskej činnosti. Čím je spoločnosť vyspelejšia, tým je jej architektúra kvalitnejšia.“
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OPÝTALI SME SA BARDEJOVČANOV,

AKO SA IM V BARDEJOVE ŽIJE A ČO BY V MESTE ZLEPŠILI
Štefan (48 rokov)

aby sa nestalo to, že tam parkujú niektoré Mária (72 rokov)
autá aj celý deň.
B a rd e j o v č a n i a
Už som na dôchodku, celý život žijem
žijú v nádhernom
v Bardejove a naše mesto je krásne. Ja
Roman (52 rokov)
meste. Mnohí to
som spokojná, nepotrebujem veľa toho, len
berú ako samojedna vec ma mrzí. Moje vnúčatá žijú v zaMesto je pekné
hraničí, vidíme sa raz – dva krát do roka.
zrejmosť, pretože
navonok,
fasávzácnosť toho, čo žijú si neuvedomujú, tá da pre turistov a
A neplánujú sa vrátiť.
krása je pre mnohých každodenná. No nád- návštevníkov, ktorí
hera je veľakrát len príťaž, keď je k ničomu. tu ale aj tak moc
My seniori máme v Bardejove pekný život,
Je to ako s nádhernou ženou, ktorá len sedí
ale žiaľ, naše deti a vnúčence odchádzajú a
nechodia a keď už tak na pár hodín a jeddoma a nevyjde von.
nevracajú sa. Smutno mi je z toho, podobne
nu kávu s minerálkou na námestí. Je to ako
sú na tom priateľky.
s pekným džbánom, ktorý je deravý. Ale
Mnohí Bardejovčania z Bardejova odija som Bardejovčan, ja potrebujem k živošli. Odišli preto, lebo od života chceli viac
Mesto by malo urobiť oveľa viac preto, aby
tu viac ako len zrekonštruované hradby
ako mohli doma dostať. Takto to bolo
tu zostávali deti, nemení sa to už dlhé roky.
a historické námestie. Mne najviac chýba
v našej každej dobrej detskej rozprávke. DoAk sa to nezmení, mesto bude čoraz práto, čo som videl v iných mestách na Slovenmased bol za pecou a odvážny tovariš išiel
zdnejšie. Kto zostane v Bardejove, keď sa
sku. Komplexný rozvoj mesta so službami,
do neznáma putoval do sveta. Keď sa
my pominieme? Ľúto mi je toho a trápi ma
nielen pre turistov, ale aj obyvateľov, plánomúdry a skúsený vrátil, veci doma vždy
to. Mesto potrebuje mladých ľudí, my starí
vanú bytovú a domovú výstavbu.
zmenil k lepšiemu. Nádhera Bardejova je
už dáko dožijeme.
dnes zavretá doma. Svetu ju dnes nemá
V minulosti sa mesto pýšilo športovými
kto ukázať. Svetu ju dnes nevie nikto predAnna (77 rokov)
úspechmi a tradíciami klubov, bola tu liaheň
staviť. Bardejov čaká na odvážneho totalentov. Bolo tu najväčšie kultúrno-turisvariša, ktorý sa skúsený vráti zo sveta doDo Bardejova som
tické centrum na Slovensku.
mov a nádhere v Bardejove dá SLOBODU.
sa
presťahovala
za
rodinou. Je
Tomáš (32 rokov)
Mesto potrebuje finančne podporovať
to krásne mesto
športové kluby, dostať šport naspäť
s mnohými paV Bardejove si
do škôl, ozdraviť tradície. Ako podnikateľovi
veľmi pochvaľumi veľmi chýba podpora zo strany mesta, miatkami a peknými parkami, kde sa dá
jem jeho bezhlavne v čase pandémie Covidu, chýba mi oddychovať.
pečnosť, ktorú mi
komunikácia a participácia zástupcov mesponúka. Nemám
ta na ozdravení ekonomiky malých pod- Ale chýbajú mi kultúrne podujatia, koncerty,
strach sa napríklad prejsť aj o polnoci uli- nikateľov, ktorí poskytujú základné služby mesto nemá kino, divadlo. Ja nevyužívam
cami mesta. Je to z môjho pohľadu ideálne ako stravovanie, kaderníctvo, kozmetika, sociálne siete a nie som dostatočne informalé potraviny na sídliskách a samozrejme movaná o organizovaných akciách. Uvítala
miesto pre výchovu detí.
by som letáčik v schránke.
aj taxislužby.
Myslím si, že je niekoľko oblastí, ktoré by sa
v Bardejove mohli zlepšiť. Žijem v mestskej
časti Dlhá Lúka a poznám veľa ľudí, ktorí by
chodili do centra mesta aj bicyklom, kebyže
tam vedie cyklochodník, na ktorom by sa
cítili bezpečne. Verím, že vybudovanie kvalitnej infraštruktúry pre cyklodopravu by
skvalitnilo život mnohým Bardejovčanom.

Martin (45 rokov)

Bardejov
má
výborné
predpoklady pre turistický ruch má jedno z najkrajších historických centier na Slovensku,
Vnímam, že mesto opravuje a revitalizu- Židovské suburbium európskeho významu,
je mnoho vnútroblokov. Čo je veľké plus. jedinečné zdroje liečivých prameňov.
Avšak osobne by som viac zakomponoval Napriek tomu sú tu turisti zriedkaví.
názor ľudí, ktorí v týchto bytovkách žijú. Čo
tam oni potrebujú, čo by si tam predstavo- Čo mi tu chýba? Žil som niekoľko rokov
vali. Robíme to predsa pre nich. Potom mi v Nitre, kde je nádherný mestský park. Keď
to príde ako “o nás bez nás“. Asi ešte jedna sa chcem ísť prejsť do lesa v Bardejove,
vec, ktorú by som osobne upravil by bola musím ísť autom mimo mesto. Pritom
doba parkovania v centrálnej časti mesta. park mohol vzniknúť v areáli kasární a tiež
Niekedy mám pocit, že keď si potrebu- je tu nádherný dubový les na Dubovke,
jem niečo vybaviť na desať minút v centre ktorý ale nie je sprístupnený. Chýbajú
mesta, nemôžem nájsť parkovacie miesto. tiež výbehy pre psov bežné napr. v KošiOsobne by som časovo obmedzil dobu par- ciach. Mám psíka ako mnoho Bardejovčakovania v centre mesta na max. dve hodiny, nov, ale nie je kde ho vypustiť bez vodítka.
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A chýba mi kvetinová výzdoba v parkoch
a na námestí. Stačí navštíviť susedné
kúpeľné mesto Krynica. Tam treba čerpať
inšpirácie ako pritiahnuť ľudí do mesta.
Jana (33 rokov)
Presťahovali sme sa s rodinou do Zborova,
je to pár kilometrov od Bardejova, takže až
taký vidiek to nie je. A navyše, väčšinu dňa
som aj tak v práci, tak som stále v Bardejove.
Čo mi tu chýba? Mesto zabudlo na výstavbu bytov a domov, stavebný úrad je
v našom meste katastrofa, ak si na ňom
chcete niečo vybaviť, musíte mať známosti. Každý to hovorí, ale zažili sme
to s rodinou na vlastnej koži. V Zborove
šlo všetko, ako malo a bez známostí.
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