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Na ZŠ s MŠ Pod Papierňou bola zrealizovaná výstava žiackych výtvarných prác
s posolstvom zachovania života na Zemi.
Viac na 2. strane.
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Len seriózne a objektívne informácie

Európska úradovňa SZO už
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Snem regionálnej samosprávy
v Bardejove

Odmietli
mix dane
Prvý aprílový týždeň sa zástupcovia
obcí okresu Bardejov zišli v zasadačke
Mestského úradu v Bardejove na sneme Združenia miest a obcí Šariša.
(pokračovanie na 2. strane)

(6. strana)

Názory (4)
Veronika Sidorjaková

Spr
avu
je
Spra
vuje
židovské pamiatky
... Telefonujúci poslucháči boli
nadmieru prekvapení tým, ako fundovane
odpovedal hosť na rôznorodé otázky...

 CENA:

0,30 eur

Už beží testovacia prevádzka projektu
Sociálna poisťovňa pokračuje v projekte rozširovania elektronických služieb pre svojich klientov. Ako prvú
službu vlani predstavila elektronickú
komunikáciu s odvádzateľmi poistného – zamestnávateľmi, ktorá je veľmi

úspešná a už viac ako 99,6 % zamestnávateľov posiela Sociálnej poisťovni
svoje výkazy elektronickou formou.
Druhá služba, ktorú Sociálna poisťovňa ponúka v týchto dňoch, je elektronická komunikácia s poskytovateľ-

mi zdravotnej starostlivosti (zdravotníckymi zariadeniami, lekármi, súkromnými a štátnymi ambulanciami),
ktorí Sociálnej poisťovni poskytujú
zdravotné výkony na účely sociálneho poistenia (ide napr. o vyplnenie
žiadostí o nemocenské, ošetrovné, tlačivá pri pracovných úrazoch a pod.).
Namiesto papierových dokumentov
budú môcť lekári podobne ako zamestnávatelia posielať svoje výkazy, ktoré
im prepláca Sociálna poisťovňa, prostredníctvom internetu.
(pokračovanie na 2. strane)

Bezplatná
pomoc
pri príprave a realizácii
projektov pre samosprávy v
obciach s rómskou komunitou

Výprava študentov Gymnázia Leonarda Stöckela v Bardejove na 6. ročníku súťaže Festival anglického
jazyka a kultúry v poľskej Muszyne, z ktorého si odniesli viacero ocenení.
Foto: Bibiána Žáková

100 dní do letných olympijských hier v Londýne

Polícia upozorňuje
na potrebu preveriť si rezervácie ubytovania a vstupeniek
V dňoch 27. júla až 12.
augusta tohto roka budú
v Londýne XXX. letné olympijské hry a v dňoch 29. augusta až 9. septembra paraolympijské hry. Londýnska polícia upozorňuje
verejnosť, aby bola opatrná najmä pri
on-line rezervovaní ubytovania a vstupeniek na internete. Styčný úrad Veľkej
Británie a Severného Írska pri Europole
v Haagu kontaktoval Policajný zbor Slovenskej republiky a požiadal ho o súčinnosť pri
informovaní širokej verejnosti pred možný-

o pohár primátora mesta
Bardejov

Sociálna poisťovňa chce komunikovať s lekármi elektronicky už v máji

očkovanosti a zlepšenie informovanosti o očkovaní proti infekciám, ktorým je možné vďaka očkovaniu úspešne predchádzať.
V súvislosti s nárastom ochorení preventabilných očkovaním vo
viacerých krajinách Európy zdôrazňuje sa nutnosť podpory a zlepšenie informovanosti verejnosti zo
strany zdravotníckych pracovníkov.
SZO v rámci Európskeho imunizačného týždňa poukazuje na potrebu zabráneniť šíreniu osýpok v
Európe..
Takmer 650 000 detí európskeho regiónu nedostalo prvú dávku
vakcíny proti osýpkam. Od začiatku roka 2012 prebiehajú početné
epidémie osýpok na Ukrajine. Doteraz bolo zaznamenaných viac ako
5 000 prípadov. Ochorenia sú v
súčasnosti lokalizované v západnej
časti Ukrajiny, v oblastiach susediacich s Maďarskom, Poľskom a
Slovenskom. Vzhľadom na nízku
zaočkovanosť proti osýpkam na
Ukrajine existuje riziko rýchleho
(pokračovanie na 2. strane)

XIX. ročník

Medzinárodnej
veľkej ceny

mi podvodmi. S cieľom
chrániť slovenských občanov, aby sa nestali obeťami trestnej činnosti v súvislosti s týmto svetovým
podujatím ponúka polícia
jednoduché rady na overenie pravosti rezervovaného ubytovania. Londýnska partnerská policajná zložka
radí:
? najbezpečnejší spôsob je rezervovať
ubytovanie priamo v renomovanom hoteli
alebo v renomovanej cestovnej kancelárii,
(pokračovanie na 4. strane)

Štatistické zisťovanie
o využívaní informačných a komunikačných technológií
v domácnostiach a u jednotlivcov
Štatistický úrad Slovenskej republiky uskutoční v mesiacoch apríl až máj
2012 štatistické zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných
technológií v domácnostiach a u jednotlivcov.
Zisťovanie je súčasťou medzinárodného projektu a realizuje sa v krajinách Európskej únie podľa jednotného dotazníka. Výsledky zisťovania
budú slúžiť na posúdenie vývoja v
oblasti informačných a komunikačných technológií v domácnostiach za
sledovaný rok. Podobné zisťovanie sa

uskutočnilo aj v predchádzajúcich rokoch. V zisťovaní sa sleduje prístup k
vybraným informačno-komunikačným
technológiám, využívanie osobných
počítačov, mobilných telefónov a internetu v domácnostiach a ich jednotlivcami.
(pokračovanie na 2. strane)

Od februára ponúkajú tri mimovládne organizácie bezplatnú prípravu projektov pre
štrukturálne fondy, komunitárne programy
i domáce grantové príležitosti. V marci už
pripravili a pomohli partnerským obciam
podať prvé projekty.
Ponuka platí pre obce, v ktorých žijú
Rómovia, ale vzťahuje sa na projekty zamerané na všetkých obyvateľov bez ohľadu na
etnicitu.
Projekt realizuje Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť, Člověk v tísni Slovensko a Kultúrne združenie Rómov Slovenska. V krajoch Banskobystrický, Košický
a Prešovský pôsobia od februára regionálni
koordinátori, ktorí už komunikujú so samosprávami ohľadom možnosti podpory z rôznych grantových programov. Napríklad v
Prešovskom kraji pomáhajú obciam pri príprave projektov na výzvu vyhlásenú VÚC.
Popri bezplatnom napísaní projektu v spolupráci s predstaviteľmi obce, ponúkajú zapojené mimovládne organizácie aj priebežné informácie o výzvach a grantových
možnostiach, školenia prípravy projektov v
jednotlivých krajoch, ako aj bezplatnú pomoc a poradenstvo pri implementácii.
Ďalšie informácie o tomto projekte nájdete na www.governance.sk alebo priamo
kontaktujte:
Prešovský kraj
Vladimír Frický, Člověk v tísni Slovensko,
po@governance.sk, tel.č. 0949 393 399

Pochod živých 2012
Deň pamiatky obetí holokaustu,
19. apríl, je pre židovskú komunitu
jeden z najváženejších. Súčasťou Jom
Ha šoa je aj Pochod živých. Na približne trojkilometrovom pochode z
Osvienčimu do susedného vyhladzovacieho tábora Birkenau sa tohto
roku stretlo približne 11 000 ľudí
z celého sveta. Prítomná bola aj hŕstka ľudí, ktorí holokaust prežili, ako
aj americkí vojnoví veteráni, ktorí
sa na konci druhej svetovej vojny

podieľali na oslobodzovaní rôznych
koncentračných táborov.
My sme boli dve kvapky v bielomodrom mori pochodujúcich. Boli
sme súčasťou kanadskej výpravy z
Montrealu spolu s niekoľkými bývalými väzňami z koncentračných
táborov, ale predovšetkým stovkami mladých. Každý z nich tam pochoduje symbolicky za niekoho blízkeho, známeho alebo príbuzného,
(pokračovanie na 3. strane) Účastníci Pochodu živých pred bránou koncentračného tábora.
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o veciach a faktoch verejných

Máte tu čis
čistto,
voňa
vo a príjemne
oňav
(citácia Medzinárodnej akreditačnej komisie
v hospici Matky Terezy)

Pochod živých 2012
(dokončenie z 1. strany)

čo zahynul v táboroch smrti. Táto
mládež spoznáva týždeň v Európe
a týždeň v Izraeli históriu židovského národa. Varšavské getto, Plaszow,
Osvienčim, Lublin, Majdanek, Treblinka, Kielce – každé miesto je symbolom tragédie. Každý účastník si
musí nazbierať na túto cestu peniaze sám, len málo komu prispeje komunita. Je to jeden zo spôsobov ako
hľadajú svoje korene a zoznamujú
sa s minulosťou svojich rodín.
Stretli sme sa v Krakowe. Výprava
sa zdržala v meste, no obavy sme
stratili po stretnutí s pánom Altmannom, jedným z hlavných organizátorov. Stačilo povedať mená Schondorf a Ehrmann a boli sme jeho
hosťami. O pár hodín zvítanie a dlhý
nočný rozhovor. Skoro ráno vyrážame do Osvienčimu. Predstavujú nás
celej výprave, stávame sa je členmi,
sedíme pri spoločnom stole, ich voda
je našou, ich jedlo je naším, ich
priateľstvo patrí nám. Splnili nám
nemožné: v desaťtisícovom dave nám
pomohli nájsť ešte jednu študentku:
Nicole Tomasov zo skupiny z Toronta (Nicole je vnučka pani Agnes
Grossmanovej-Gondovej, dcéra bardejovského zubára). Ďakujeme.
Záplava emócií, plač, objatia, ohromenie – to všetko sme videli a zažili
pri pohľade na kopy ľudských vlasov, okuliarov, pri hore kufrov alebo pri plynovej komore a krematóriu. To, čo poznali z obrázkov alebo
počuli ich ohromilo. A potom rozhovory s tými, čo prežili. Otázky,
množstvo otázok, a ticho – veľa ticha. Modlitba, veľký kruh, mládež
spojená v jednu reťaz a prekrásna
pieseň. Ťažko opísať, čo sme cítili
a prežívali my.
Pochodujeme. Brána Birkenau. Koľaje. Miesto, kde prebiehali selekcie. Palec naľavo, palec napravo. Život alebo smrť, plynové komory a
pece krematórií. Hudba. Príhovory.
Spomienky. Najvyšší židovský rabín Lau pripomína, že nezahynuli
len Židia a iní, ale že zahynul predovšetkým Človek. Spomínajú sa aj
tí, čo zachraňovali a pomáhali a hrdinovia: Schindler, Wallenberg, Korčak. Zapaľujú šesť obrovských fakieľ za šesť miliónov obetí. Začína
kadiš: modlitba za mŕtvych. Na pódiu ho odriekajú aj niektorí rodáci
zo Slovenska čo prežili tábory smrti. Pani Rena Schondorfová spomína na svoju rodinu ale hlavne na
deti, čo nemal kto zachrániť, pán
Ernest Ehrmann za svojich najbližších a priateľov. Obaja sú rodinne
spojení s Bardejovom. Pohnutie v
Srdce mi pokrialo na výstave starých fotografií, ktoré zanietenci vystavovali v Poľsko-slovenskom dome
na Radničnom námesti. Pri jednej z
prehliadok, pretože na jedno obzrietie to nemalo azda význam, môj priateľ Robko Kunst svojim priateľom s
radosťou ukazoval, ne tomto starom
moste smerom na Bardejovské Kúpele
je moja vlastná sestra na uvedenej fotografii. Fotografia stará, dosť stará, veď
uvedený most bol za vojny zničený.
Zaiste v našich domácnostiach ale

tvárach účastníkov. Mládež sa modlí spolu s nimi. Nad hrobom miliónov zahynutých Židov sa rozletia
tóny Hatikvy, národnej hymny a
bielo-modré ľudské more sa pripája.
Zrazu nás zalialo žiarivé slnko.
Pomaly sa vraciame ku autobusom a počúvame otrasné svedectvá.
Keď jedno zakopnutie na nerovnej
ceste znamenalo vybočiť z radu a
nasledovala beštiálna vražda, keď
život znamená vládať preskočiť priekopu, keď v hromade mŕtvych na
spálenie nájdeš svojich príbuzných.
Keď zistíte, že príbeh o novorodencovi z koncentráku, čo ho z neho
vyniesli von a zachránili v kresťanskej rodine, vám rozpráva ten novorodenec.
Obdivujeme mladých, ako zvládli
tých dvanásť hodín. Obdivujeme ich
túžbu po poznaní. Obdivujeme tých
vyše osemdesiatročných zachránených za hodiny chôdze a postávania

ale hlavne silu ducha a nezlomnosť
vôle rozprávať o živote v pekle. Pani
Rena, Ella, pán Ernest, Sidney, Teddy bolo nám cťou byť s Vami a počúvať Vás. Tento deň už z našich
sŕdc ani spomienok nezmizne. Nevieme ako poďakovať aj Vaším priateľom z Montrealu za všetko, čo pre
nás urobili. Pri lúčení sme neplakali, len sa nám veľmi potili oči. A aj
nám chýbal ešte niekto.
Pre Vás, milí Bardejovčania, máme jedno posolstvo. Dňa 15. mája
2012 (v utorok) chceme usporiadať „Pochod solidarity – kráčame po ich stopách.“ Prijmete
pozvanie niekoľkých preživších
bardejovských židovských obyvateľov a vyše stovky ich potomkov
a príbuzných? Prídete aj na námestie na spoločné stretnutie s
nimi? Chcete poznať Spravodlivých z Bardejova?
Peter Hudák, Pavol Hudák

V týchto dňoch sme doslova zavalení najrôznejšími informáciami a správami najmä v súvislosti s prípravou a
zameraním dokumentu - Programové
vyhlásenie vlády SR a zvlášť v oblasti
školstva, kde sa očakávajú opätovné
a nebývalé zmeny. To značí, že akreditačné komisie začnú vehementne
posudzovať vzdelávacie programy najmä vysokých, ale i stredných škôl,
pretože sa ukazuje a nastáva veľký
nárast počtu nezamestnaných z týchto
inštitúcií, čo je nanajvýš zarážajúce.
Akreditácia, tento zvláštny pojem
(nie vždy príjemný) ma viacero významov, ktoré sa využívajú najmä
v odvetviach diplomacie, v novinárstve
a školstve. Čo sa týka školstva, znamená posúdenie a potvrdenie splnení
podmienok požadovanej kvality vzdelávania poskytovaného, tou-ktorou
školskou inštitúciou, ktoré sa pravidelne preverujú. Sú na to špeciálne
komisie zložené z top-osobností, ktoré podľa stanovených kritérií posudzujú efektivitu a kvalitu výchovnovzdelávacej a vedecko-výskumnej

práce a to buď na úrovni univerzitnej, národnej i medzinárodnej.
Akreditácia sa teda priamo dotýka
aj VŠ ZaSP sv. Alžbety v Bratislave.
Táto škola ma viacero detašovaných
inštitútov, ústavov a pracovísk po celej SR, medzi ktoré patrí aj Bardejov,
čo je pre mnohých z nás zdrojom výhodnej možnosti štúdia a nadobudnutia bakalárskeho či magisterského
vzdelania a získania titulu. Táto škola
pod vedením rektora Prof. Vladimíra
Krčméryho nečakala na výsledky vládneho programu, ale vzhľadom na svoj
význam a medzinárodné opodstatnenie prezieravo a v predstihu riešila
svoju pozíciu tým, že ju prišla posúdiť
Medzinárodná akreditačná komisia
(MAK), ktorá vykonala vizitáciu jej
všetkých súčasných, už vyššie spomenutých pracovísk.
Časť tejto komisie v zložení zo špičkových osobností a kapacít z celého
sveta v zložení.: Prof. Peter Marks (VB,
Londýn), Prof. Antony M. Costello
a Prof. Daniel J. West (obaja z USA,
(pokračovanie na 5. strane)

Mestský úrad, Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva,
Radničné námestie č. 16, Bardejov

OZNAM

Výdaj
múky a cestovín
za rok 2011
pre občanov s trvalým pobytom v meste Bardejov
sa uskutoční v dňoch 25. a 26. 4. 2012 (streda, štvrtok)
od 8.00 do 14.30 hod.
v areáli Bardbyt s.r.o. na Nábrežnej ulici (pri IV. ZŠ)
!!! streda 8.00 – 10.00 hod.
výdaj cestovín občanom, ktorí ich nedostali v marci 2012
(predložiť potvrdenku MsÚ) !!!
!!! streda od 10.00 hod. + štvrtok
– ostatní noví žiadatelia !!!
Potraviny sú určené pre:
1. poberateľov dávok v hmotnej núdzi a príspevku k dávke (predložiť potvrdenie za
rok 2011)
2. rodičov detí, ktorým sa neposkytuje pomoc v hmotnej núdzi, ale deťom sa poskytujú dotácie z dôvodu, že príjem rodiny je najviac vo výške životného minima
3. osoby, ktorým sú deti zverené do náhradnej rodinnej starostlivosti
(príjemcovia v bode 1 až 3 predložia aktuálne potvrdenie z Úradu práce, SV a R na
účely preukázania odkázanosti)
4. nepracujúcich dôchodcov, poberateľov starobného, predčasného, invalidného
dôchodku s maximálnou výškou do 305 eur v roku 2011 (predložia rozhodnutie Sociálnej poisťovne o priznaní dôchodku)
Limit
Limit: max. 20 kg múky a 20 kg cestovín na osobu (na poberateľa dávky v hmotnej
núdzi)
Každý príjemca potravín je povinný sa preukázať platným
občianskym preukazom, podpísať prevzatie pomoci, súhlasiť so
spracovaním osobných údajov a zaviazať sa, že poskytnuté potraviny nebude ďalej predávať a distribuovať.
Mestský úrad
Odd. sociálne, bytové a zdravotníctva

Pohyb bez bariér

Čas nezastavíš
možno aj u ľudi bývajúcich mimo
mesta je nespočetné množstva záberov, ktoré by bolo treba znova ukázať,
že mesto žilo, aj keď skromne, no
zaiste veľmi zaujímavo.
Tak napríklad si spomínam na výrub ľadu v zimnom období z okolia
priekop na terajšej ulici Pod lipkou a
zvoz do hrubej bašty na ul. Veterná.

Ľad sa používal hlavne pre reštauračné účely, pretože chladničky vlastne
ešte neexistovali. Skladník v skore rána
vydával a záujemci na dvojkolesových
vozikoch si to odvážali do krčiem či
reštaurácii.
Možno aj zábery z uvedených prevádzok sa zachovali a tak ako raritu
by bolo možné pospomínať, že aj keď

Mladosť, radosť, krása pohybu, nadšenie, také a podobné prívlastky malo vystúpenie mladých tanečníkov na východe
Slovenska, ktorí reprezentovali tanec
v rôznych podobách. A tanec, ako hovoria
básnici, je poéziou nôh, ktorá život skrášľuje, pohládza, robí ho krajším.
V Odborovom dome kultúry v Prešove
sa v poslednú marcovú sobotu tohto roku
stretlo vyše päťsto nadšených tanečníkov,
pre ktorých pohyb v rytme hudby je prirodzenou súčasťou a zmyslom života.
V semifinálovom kole celoslovenskej
súťaže Pohyb bez bariér, ktorú zorganizovalo občianske združenie s rovnakým názvom, súťažili mladí tanečníci v piatich

vekových kategóriách a to deti do sedem
rokov, mladší tanečníci od sedem do jedenásť rokov, starší do štrnásť rokov, juniori do osemnásť rokov a dospelí nad osemnásť rokov. Súťažiaci sa predstavili z 12
okresov SR a to z Prešova, Košíc, Bardejova, Svidníka, Stropkova, Kežmarku, Vranova nad Topľou, Nitry, Banskej Bystrice,
Spišskej Novej Vsi, Sabinova a Námestova.
Mladí tanečníci sa svojimi choreografiami predstavili početnému publiku v
rôznych tanečných štýloch. V súťažných
kategóriách sa predstavili mažoretky, Cheerleaders, Street dance, Show dance, scénické choreografie, orientálne tance, la(pokračovanie na 6. strane)

časy boli nesmierne ťažké, tieto sú pre
mnohých aj teraz, no žilo sa veselšie.
Je ešte nejaká fotodokumentácia z
kolkárne za kostolom Sv. Egídia či
neskoršej kolkárne pri parku za týmto kostolom?
Škoda preškoda ale len treba pevne
dúfať, že naši občania sa možno dočkajú z uvedenej výstavy aj knižného
vydania, ktoré bude zaiste stať nejakú
tu hrubšiu korunku, no bude nesmiernym dokladom o živote nášho prekrásneho mestečka.

Pred časom som dostal zásielku šlabikára z Pakistanu a v liste brat salezián sa zmieňuje o najkrajšom meste
na Slovensku práve o Bardejove. Nuž
prečo neurobiť záslužný čin o meste,
v ktorom sa v minulom roku konal už
660. historický a 40. novodobý Bardejovský jarmok.
Mesto rastie a mení sa každým
dňom. Znova napríklad môj dobrý
priateľ a spolužiak z ľudovej školy
Otto Edelmán, teraz žijúci v Kanade,
(pokračovanie na 4. strane)

