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Milí Prešovčania,
keď sa povie december, napadne mi
množstvo spojitostí – zima, Vianoce, vianočné trhy, koniec roka, bilancovanie všetkého, čo sme za uplynulý rok zažili aj očakávanie toho, čo nás ešte len čaká. No, zo
všetkých myšlienok by počas týchto dní mali
mať prevahu myšlienky vďačnosti.
Slovo ďakujem je jedno z prvých a základných slov, ktoré učíme naše deti. Je
namieste ho vysloviť vtedy, keď nám niekto
niečo daruje, praje alebo nám podá pomocnú ruku. A v týchto dňoch obzvlášť. Vianoce sú predsa najmä o pomoci, rodine a spoločne strávených chvíľach. Nie všetci v našom meste
však majú to šťastie. Preto spolu môžeme aj na tohtoročných vianočných trhoch podporiť organizácie aktívne pomáhajúce ľuďom, ktorí to
najviac potrebujú. Samozrejme, pozývam Vás aj na môj charitatívny
Primátorkin punč, ktorým všetci spoločne pomôžeme seniorom v našich mestských denných stacionároch stráviť krásne Vianoce.
Slovo ďakujem však chcem vysloviť aj ja, a to najmä Vám, milí
Prešovčania. Ďakujem Vám za podporu v uplynulých Komunálnych
voľbách a možnosť pokračovať v projektoch, ktoré sme spoločne začali realizovať a ktoré naše mesto postupne menia na krajšie, bezpečnejšie a modernejšie. Ďakujem za každý hlas, za milé slová, priania
i gratulácie. Sú pre mňa veľkou motiváciou a inšpiráciou do ďalšej
práce pre naše mesto.
Slová vďaky a podpory v zime zahrejú najmä v srdciach. Studené ruky Vám však počas týchto chladných dní isto zohreje aj pohár
horúceho punču na vianočných trhoch, kde na Vás čaká takmer 90
stánkov plných vianočných drobností pre radosť, chutných a voňavých jedál, nápojov aj kultúrnych zážitkov. Počas adventu totiž môžete
vidieť a zažiť vianočné koncerty a vystúpenia, ktoré v Prešove navodia
tú správnu predvianočnú atmosféru.
Už 12. decembra si všetci spolu na pešej zóne zaspievame najznámejšie vianočné koledy v rámci projektu „Slovensko spieva koledy“. 14. decembra Vás zas srdečne pozývam do Kina Scala na
unikátny trojgeneračný koncert klenotov ľudovej kultúry v Prešove –
súborov Starišan, Šarišan a Šarišanček. Tento jedinečný zážitok si
určite nenechajte ujsť!
Želám Vám pokojné, požehnané a krásne vianočné sviatky v kruhu Vašich najbližších. Buďte spolu, užívajte si prítomnosť a blízkosť
rodiny, aby boli tohtoročné Vianoce opäť tie najkrajšie zo všetkých.
Veď, ako raz veľmi presne poznamenal americký producent Andrew
Rooney: „Jeden z najkrajších neporiadkov na svete je ten, ktorý
vznikne v obývačke na Vianoce. Neupracte ho príliš rýchlo.“
Andrea Turčanová

Primátorka mesta Prešov

PREŠOVSKÝ MAGAZÍN
kultúrno–spoločenský mesačník
Vydavateľ: Mesto Prešov
Hlavná 73, 08001 Prešov
IČO 00 327 646
Pre mesto Prešov: Michal
Vaško – VYDAVATEĽSTVO
Košická 44, 080 01 Prešov
Náklad: 32 000
Evidenčné číslo: EV 4279/11
ISSN: 1339-2018
Šéfredaktorka:
PhDr. Veronika Kmetóny
Gazdová, PhD.
Redakčná rada:
Mgr. Jaroslava Kutajová
(predsedníčka RR), Ing.
Ľudovít Malaga (podpredseda
RR), RNDr. Zuzana
Bednárová, PhD., PaedDr.
Miroslav Benko, MBA, PhDr.
Rudolf Dupkala, PhD.,
MBA, DBA, PhDr. Martin
Ďurišin, PhD., Ing. Renáta
Fedorčíková, Mgr. Stanislav
Ferenc, PhDr. Veronika
Kmetóny Gazdová, PhD.,
Mgr. Mária Putnocká
Editor: Milan Grejták
Grafické spracovanie:
Michal Vaško –
VYDAVATEĽSTVO
Foto titulka: Milan Grejták
Foto posledná strana: Archív
Krajského múzea v Prešove
Tlač: Michal Vaško –
VYDAVATEĽSTVO,
Košická 44, 080 01 Prešov
Distribútor:
Slovenská pošta a. s.
Distribúcia do prešovských
domácností. Vaše podnety
a námety do redakcie nám
zasielajte na adresu:
magazin@presov.sk,
tel. č.: 051–3100148
Objednávka inzercie:
vmv@vmv.sk
Dátum vydania:
prvý týždeň v mesiaci.
Kopírovanie akejkoľvek časti
časopisu je povolené
len so súhlasom vydavateľa.

3

Mesto v pohybe
Tradične netradičné vianočné trhy v Prešove

Príprava na najkrajšie sviatky roka sa v Prešove tento rok začala 26. novembra.
Otvorením vianočných trhov a rozsvietením vianočnej výzdoby sme si v našom
meste začali vychutnávať pravú vianočnú atmosféru.
Hlavnú ulicu tento rok lemuje takmer 90 stánkov s rôznymi vianočnými ozdobami, oblečením,
drevenými výrobkami a nechýbajú ani knihy a hračky. Na svoje si prídu aj deti, pre ktoré je pripravený
detský kútik, vláčik či svet plyšu. Prešovčania aj
návštevníci nášho mesta si opäť môžu vyberať zo širokej ponuky vianočných drobností. Súčasťou trhov
sú už tradične aj stánky s občerstvením, trdelníkmi
a langošmi, medovinou, špecialitami z grilu, vianočnými nápojmi a cukrovinkami.
Okrem tradičnej ponuky sú na tohtoročných vianočných trhoch aj novinky - plnené trdelníky,
stánok s vianočnými horúcimi miešanými nápojmi a párance.
Na vianočných trhoch v Prešove sú už tradične aj charitatívne stánky, v ktorých svoje aktivity
prezentujú rôzne organizácie a školy so svojimi výrobkami. Nechýba ani Primátorský punč. Zisk
z predaja tohto punču je každoročne venovaný podpore tých, ktorí to najviac potrebujú.
2. decembra bude súčasťou vianočných trhov aj pojazdná Pop-up predajňa v centre mesta
- príjemná knižná obývačka, v ktorej si ľudia budú môcť odpočinúť, ochutnať horúcu čokoládu
a nakúpiť knižné darčeky. Sprístupnená bude aj pojazdná predajňa vinylových platní.
6.12.2018 bude od 16.00 na pešej zóne tradičná Mikulášska nádielka a počas celého
predvianočného obdobia aj niekoľko vianočných kultúrnych programov. Vianočné trhy budú
v Prešove trvať do 21.decembra.
Stánky budú v pracovné dni otvorené od 10.00 do 19.00, s občerstvením do 22.00. Počas
víkendov budú otvorené od 12:00 do 19.00, s občerstvením až do 22.00 hod.
-len-

Advent rozospieva Prešov
K prešovskému adventnému obdobiu a vianočným trhom neodmysliteľne patrí
aj bohatý kultúrny program. Tento rok nás však opäť čaká aj krásny a jedinečný
večer, keď sa Prešov rozospieva v rámci projektu Slovensko spieva koledy.
Vystúpenia rôznych zborov, súborov a skupín v rámci Vianočných programov dotvoria
adventnú atmosféru v centre mesta v dňoch 12., 14., 19. a 21. decembra na pódiu na
Hlavnej ulici.
Počas tohoročných sviatkov je pripravený aj projekt „Slovensko spieva koledy“,
ktorý sa uskutoční v rovnakom čase na rôznych miestach Slovenska a Českej republiky.
V rámci adventného programu sa na celom Slovensku budú spievať štyri rovnaké koledy:
Poďme bratia do Betléma; Do hory do lesa valasi; Šťastie, zdravie, pokoj svätý vinšujeme
vám a Tichá noc. Prvé tóny kolied začneme spievať 12. decembra o 18.00 h.
Zapojte sa aj vy a príďte si vychutnať neopakovateľnú predvianočnú atmosféru do
centra mesta!

-len-
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Zvolená primátorka a zvolení poslanci
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Vnútrobloky na Štúrovej a Budovateľskej sú krajšie
V Prešove máme ďalšie dva upravené vnútrobloky. Na Budovateľskej a Štúrovej
vznikol krajší a modernejší priestor, ktorý zlepšil parkovanie a vytvoril miesto aj
pre 7 nových stromov.
Úprava sa týkala vnútroblokov na uliciach Štúrova
č. 19-21, 33-37 a Budovateľská 17-23. V rámci rekonštrukčných prác boli vytvorené parkovacie plochy zo
zatrávňovacej dlažby so štrkovým zásypom.
Okrem toho sa obnovy dočkal aj priľahlý terén, doplnilo sa verejné LED osvetlenie a nezabudlo sa ani
na zeleň. V danej lokalite bolo vysadených 7 nových
stromov – dve borovice, dub, višňa, lipa, jaseň a javor.
Úpravou verejného priestoru sa zlepšila kvalita
bývania obyvateľov tejto časti mesta, ktorí môžu odteraz parkovať pohodlnejšie
a bezpečnejšie na spevnenej ploche. Vytvoril sa estetický a funkčný priestor, ktorý už
môže slúžiť obyvateľom priľahlých bytových domov aj širokej verejnosti. Stavebné práce
-lenzrealizovala firma Lavender s.r.o. Celkové náklady boli v objeme 89 822,91 eur.

Dom smútku na Solivare je dôstojným pietnym miestom
Zrekonštruovaný Dom smútku na Solivare je krajší a modernejší. Úpravou
prešiel nielen interiér, ale aj exteriér budovy.
Po rozšírení hlavnej budovy, ktorej predchádzalo búranie veľkej časti pôvodnej stavby, získal Dom smútku na rozhraní Solivaru a Švábov krajší a modernejší vzhľad. Rozsiahla rekonštrukcia
z neho urobila dôstojné miesto poslednej rozlúčky.
Budova Domu smútku má novú strechu, okná, kanalizáciu,
vodovodnú i elektrickú prípojku, osvetlenie a je vybavená novou vzduchotechnikou. Vynovený je aj interiér. Okrem toho, sú
v Dome smútku aj nové sociálne zariadenia.
Krajší je aj exteriér okolo budovy. Okrem spevnených betónových plôch okolo budovy sa vysadila aj nová zeleň. Pribudlo aj 12
podzemných kontajnerov.
Autormi tejto stavby sú STOA architekti s.r.o., rekonštrukčné
práce realizovala firma Kaping. Celkové náklady boli v objeme 597 241 eur vrátane DPH.
Na novom mestskom cintoríne je zas priestor pre 2700 hrobových miest, priestor je
koncipovaný pre klasické hrobové miesta, ako aj pre tzv. zelené, urnové či detské hroby.
Prešov získal týmto priestorom hrobové miesta približne na 20 rokov.
Mesto Prešov neriešilo len rozširovanie plôch na pochovávanie a rekonštrukciu Domu
smútku, ale aj úpravy prístupových a odstavných plôch na ul. Urxovej. Okrem toho, rieši
aj úpravu vstupu na cintorín z ul. Pod Hrádkom, vrátane vybudovania nových parkovacích
-lenmiest a zastávky MHD. 							

7

Mesto v pohybe
Záchrana vzácneho brestu

Dvestoročný brest horský, ktorý rastie v prešovskom parčíku na Čiernom moste,
dostal potrebnú pomoc. Mesto zabezpečilo spevnenie jeho nádhernej koruny.
Brest horský (Ulmus glabra) patrí v Prešove medzi zriedkavé dreviny. Ten, ktorý rastie v parčíku na Čiernom moste, však
prežil dve svetové vojny, niekoľko spoločenských zriadení,
rástol už v období, keď sa narodili súčasní piati najstarší, vyše
storoční obyvatelia Prešova. Odolal nástrahám počasia i chorôb, no je vo veku, kedy už potrebuje pomoc.
„Jeho kmeň sa delí na dve časti a je tu hrozba, že sa
pod ťarchou mohutnej koruny rozpadne,“ vysvetľuje odborný pracovník MsÚ Marián Ličák, ktorý vyzdvihuje výnimočnosť
tohto stromu na území mesta: „Na Slovensku tento druh
brestu rastie hlavne v oblasti Šimonky v Slanských vrchoch. V Prešove máme niekoľko takýchto jedincov, no
nie je veľmi rozšírený, o to je však u nás vzácnejší. Je
zaujímavý aj vekom, tieto stromy sú totiž často napadané drevokaznými hubami, tomuto jedincovi sa však takýmto chorobám podarilo
odolať a prežil už približne dve storočia.“
V rámci záchrany tohto stromu tak bola jeho koruna už v jarných mesiacoch spevnená
pomocou sťahovacích pásov. V týchto dňoch dostal trvalejšiu oporu v podobe lán a reťazí, pomocou ktorých bola vytvorená statická i dynamická väzba. Tá zabezpečuje korunu
stromu proti rozlomeniu a pádu jednotlivých konárov. Statická väzba bola inštalovaná
v dolnej časti koruny, dynamická väzba bude slúžiť len ako záchytný element pri prípadnom rozlomení jednotlivých konárov.
Na Hlavnej ulici v Prešove bola z brestu založená prvá aleja, ktorá bola každoročne
udržiavaná v primeranej veľkosti predjarným rezom na hlavu. V 50. rokoch 20. storočia
však skoro všetky bresty v Prešove zdecimovala grafióza - choroba spôsobená parazitickou hubou. Tento strom má do 200 rokov, obvod kmeňa cez 400cm a krásnu mohutnú korunu. „Ide o ojedinelý, mimoriadne vzácny exemplár brestu, ktorý musí
byť rezistentný, keď doteraz prežil. Má dobré morfologické vlastnosti a dobrý
genofond pre ďalšie množenie,“ vraví Marián Ličák a dopĺňa, že tento vzácny strom je
navrhnutý na zápis do evidencie pamätihodností mesta Prešov.		
-mig-

Farebný kvetinový svet začína v jeseni
V prešovských kvetinových záhonoch pribudli tisíce nových kvetov, trvaliek
a cibuľovín. Tie farebne skrášlia ulice mesta počas budúceho roka.
V Prešove sa uskutočnila výsadba kvetinových záhonov a kvetináčov tak v centre
mesta, ako aj na sídliskách. Je to základ, vďaka ktorému sa naše mesto na budúci rok
rozžiari rôznorodými farbami a tvarmi kvetov.
Prostredníctvom dodávateľskej spoločnosti sa do záhonov vysadilo vyše 12 000 rôznych kvetov. Približne polovicu z nich tvoria sirôtky, ktoré zakvitnú od bielej cez fialo-
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vú, žltú či oranžovú až po bordovú. Pod
zeminou sa ocitlo aj vyše 6700 cibuliek
tulipánov niekoľkých druhov, narcisov
i rôznorodých modrávok a cesnačiek.
Od jari do neskorej jesene tak počas
budúceho roka budú postupne kvitnúť
v záhonoch na uliciach Hlavná, Levočská či na Námestí legionárov. Svojimi
pestrými farbami tiež skrášlia množstvo
kvetináčov v centre mesta, pri železničnej stanici, pri Opále či na Námestí
mieru.
Už po tretíkrát tiež zakvitnú „kvetinové koberce“ v trávnikoch v každej zo siedmich
prešovských mestských častí. Medzi trávou tak od skorej jari postupne vykvitnú šafrany,
narcisy a tulipány.							
-mig-

Bazén Šťuka je po vynovení opäť otvorený
Dobrá správa pre plavcov - Prešovčania môžu od soboty 10. 11. opäť využívať
školský bazén Šťuka pri Základnej škole Mirka Nešpora.
Práce na odstraňovaní havarijného stavu školského bazéna Šťuka sú dokončené
i skolaudované a bazén môže opäť slúžiť
plavcom. Tí sa už môžu tešiť na vynovené
šatne a výkonnejšiu vzduchotechniku.
Výmenou hydroizolácie v sprchách
a šatniach bolo odstránené aj zatekanie
do suterénu, priestory majú nové podlahy,
v ženskej šatni sú aj nové okná. Novinkou
v šatniach a sprchách sú podhľady s vývodmi
opätovne sfunkčnenej vzduchotechniky
a s novými svietidlami so senzormi pohybu.
Práce sa týkali aj suterénnych technologických miestností, kde projekt riešil opravu
železobetónových prefabrikátov, kde bola obnažená nosná výstuž. Pripravil sa tiež kryt
vyrovnávajúcej nádrže a a cielené odsávanie vzduchu z priestoru, kde je v pritekajúcej
vode vysoká koncentrácia chlóru. Pre odsávanie chlóru z technologickej miestnosti sa
vybudovalo zvlášť nové odsávacie potrubie, ktoré bolo vyvedené nad strechu budovy.
Práce v objeme 99 637 eur zrealizovala prešovská spoločnosť Lavender v dohodnutom
termíne piatich mesiacov.
Rozpis otváracích hodín v bazéne Šťuka pre verejnosť nájdete na webovej adrese:
http://www.zsnespo.sk/sk/bazen 						
-mig-
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Zo života mestských častí
Ceny pre nadšencov z predzáhradok

V Prešove už druhýkrát ocenili tých, ktorí pred svojimi obydliami vytvorili
najkrajšie predzáhradky.
Víťazmi kategórie o najkrajšiu predzáhradku pred rodinným domom
sa stali manželia Ciglárovci, ktorí z priestoru okolo svojho domu v centre
Prešova, vytvorili doslova oázu pokoja. Zelený priestor u Ciglárovcov je
zaplnený nielen farebnými kvetmi a rôznymi zaujímavými trávami, ale
riešenie našli aj pre stromy, okolo ktorých rozvoniava levanduľa. S predzáhradkou je prepojená aj terasa, kde rodina trávi veľa času.
Najkrajší priestor pred bytovým domom je v tomto roku podľa poroty
na Sibírskej ulici. Je to kráľovstvo pána Kravca. Okrem živých plotov vytvoril aj stenu z popínavých rastlín, ktorá tieni vchod. Pochválil súčasne
aj susedov, ktorí bývalé pieskovisko, na ktorom sa už deti prestali hrať, teraz premenili
na kvetinový záhon. Primátorka Andrea Turčanová ocenila aj pani Škvarlovú z Levočskej
ulice. „Je jednou z tých, ktorí v Prešove svoj čas venujú udržiavaniu priestorov pred
domami, no do súťaže sa neprihlásili. Toto ocenenie nech je takým impulzom, že ich
práca nezostáva nepovšimnutá,“ vraví primátorka, ktorá si všimla upravené predzáhradky aj v iných častiach Prešova: „Zaujímavo si to urobili napríklad pred bytovým domom
na Fučíkovej ulici, ale aj pred panelákmi na uliciach Švábska či Volgogradská.“   
Pani Škvarlová bola z nečakaného ocenenia príjemne prekvapená. O to viac, že sa
o záhon medzi chodníkom a panelákom stará už vari štyridsať rokov.
V kategórii predzáhradka pred rodinným domom bolo udelené iba prvé miesto a do
kategórie najkrajší balkón sa Prešovčania neprihlásili. V kategórii predzáhradka pred bytovým domom sa na druhom mieste umiestnil pán Sarnecký z Prostějovskej ulice a na
treťom p. Šimková z ulice Federátov. 					
-mig-

Nové bezpečnostné kamery v Prešove
V našom meste boli spustené nové kamery Monitorovacieho a kamerového
systému mesta Prešov, čím sa zrealizoval projekt na rozšírenie a obnovu
kamerového systému.
Projekt bol okrem vlastných prostriedkov financovaný aj dotáciou z prostriedkov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vo výške 30.000,- €. Miesta nových
kamier boli vybrané na základe spolupráce s policajným zborom v lokalitách, kde budú prínosom pre zvýšenie bezpečnosti obyvateľov a návštevníkov Prešova.
Nové kamery sú umiestnené: na ul. Švábskej (pri
zvonici), na križovatke ulíc Solivarská a Švábska, na križovatke ulíc Levočská a Remscheidská, na ulici Levočská - západ, na budove Nákupného strediska DRUŽBA, na križovatke ulíc Okružná a Požiarnická a vo vrchnej časti oblúka na Floriánovej ulici.
Zároveň bola vymenená najstaršia kamera monitorovacieho a kamerového systému,
ktorá slúžila dlhých 18 rokov a snímala priestor pešej zóny spolu s parkom. Nové kamery
teda vo veľkej miere zvýšia bezpečnosť v našom meste. 			
-msp-

Zo života mestských častí
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Mestská časť č. 1 (Sídlisko III., Rúrky)
Vážení občania Sídliska III.,Sídliska Mladosť a Rúrok.
V prvom rade sa Vám chcem poďakovať za Vašu dôveru aj v mene mojich kolegýň
a kolegov z VMČ č.1, ktorú ste nám preukázali vo voľbách.
V predchádzajúcom volebnom období bola spolupráca poslancov vo VMČ na veľmi
dobrej úrovni,čo sa prejavilo vo vybudovaní nových parkovísk,opravou starších,opravou
ciest a chodníkov,doplňovaním herných prvkov na jednotlivé detské ihriská,opravy
ZŠ,MŠ a ZUŠ,nákupných centier Centrum a Družba.
Nie všetko sa stihlo opraviť, postaviť a vybudovať, aj keď všetko,vrátane peňazí bolo
pripravené. Pokročilý čas už nedovolí realizovať niektoré akcie a to aj z dôvodu navýšenia
investičných akcií v roku 2018. Preto už v jari môžeme stavať parkoviská na ul. A. Prídavka medzi blokmi č. 22, 24 a ZŠ Prostějovská, A. Prídavka 14-20, M. Nešpora 5-11,M.
Nešpora 59. Tak isto sa začne s výstavbou workoutového ihriska v biokoridore Torysa
a v tejto oblasti by sme chceli vybudovať plochu pre cyklokrosarov a skateboardistov,aby
nevyrušovali návštevníkov NS Centrum.
Po zložení sľubu sa VMČ zíde na svojom prvom zasadnutí 6.12.2018,na ktorom si
zvolí nového predsedu. Nech už bude predsedom ktokoľvek, verím,že noví poslanci sa
stotožnia s plánom BÚ a investičnej výstavby,ktoré sa zosumarizovali počas roka 2018
a pre veľký počet akcií sa presunuli do roku 2019. Ide o tieto akcie : Vnútroblok Tomášikova 44-56,chodník k vchodom Prostějovská 3, 5, cesta Prostějovská 3-21,prepojovací chodník Mukačevská 15-Spravbyt, Cesta od autobus. zastávky po MŠ Mukačevská,
vnútroblok Mukačevská 41-45, 47-51, 53-57, chodník J. Nováka – párne čísla, autobusová čakáreň Rúrky, obnova kontajnerových stanovíšť. Realizácia týchto akcií závisí od
výšky pridelenia finančných prostriedkov mestom pre jednotlivé výbory mestských častí.
PhDr. Mikuláš KOMANICKÝ
člen VMČ č.1

RNDr. Zuzana Bednárová, PhD.

Igor Kivader

PaedDr. Slávka Čorejová

Ing. Jozef Demčák

PhDr. Mikuláš Komanický

Ing. Juraj Hudáč

Ing. Svetlana Pavlovičová

Zo života mestských častí
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Mestská časť č. 2
(Sídlisko II., Pod a Za Kalváriou, Pod Kamennou baňou,
Pod Wilec hôrkou, Borkut, Vydumanec, Kyslá voda, Cemjata)
Milí Prešovčania,
srdečne ďakujeme za prejavenú dôveru, ktorú ste nám vyjadrili vo voľbách.
V nasledujúcich štyroch rokoch sa vo výbore MČ č. 2 budeme stretávať v novom
zložení –

Ing. Richard Drutarovský

Ing. Lenka Kohániová

Mgr. Jaroslava Kutajová

Na prvom zasadnutí výboru bude zvolený nový predseda VMČ. Následne začneme
naplno pracovať s Vašimi doterajšími, ale aj novými požiadavkami a podnetmi. Dôležitú
úlohu bude zohrávať rozpočet mesta ako aj investičný plán. To bude v rukách celého
mestského zastupiteľstva pravdepodobne na jeho zasadnutí v decembri. Od týchto dvoch najdôležitejších
dokumentov sa bude odvíjať možnosť napĺňať naše
spoločné ciele týkajúce sa našej mestskej časti.
Momentálne v našej mestskej časti dobiehajú akcie z minulého volebného obdobia.
Ide o rekonštrukciu vstupu ku garážam na ul. Nábrežná. (Foto č. 1)
Prebieha aj výmena starých herných prvkov za
nové, a to vo vnútroblokoch na uliciach Fučíkova 1214, Obr. mieru 36-38, 44-46, Nábrežná 4-8, a Rombauerova 5-7. (Foto č. 2 a 3)
Na spoluprácu s Vami sa teší novozvolené zastupiteľstvo, ako aj poslanci z VMČ č. 2
S pozdravom
a prianím
krásnych
vianočných sviatkov
Mgr. Jaroslava
Kutajová

Zo života mestských častí
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Mestská časť č. 4 (stred mesta, Staré mesto)
Vážení čitatelia,
aj keď zima pomaly klope na dvere, pracovný ruch v našej mestskej časti neutícha.
Pokračuje sa v komplexnej rekonštrukcii a v rámci nej dostane nový šat časť ulice Budovateľskej v úseku od železničného priecestia po ulicu Škultétyho. Dokončila sa úprava
časti vnútrobloku na ulici 17. novembra 70 – 92 medzi ulicami Francisciho a Záborského. Zároveň bolo odovzdané stavenisko v rámci investičnej akcie – úprava plochy
na SDH. Z financií vyčlenených na zeleň budú vysadené v mestskej časti ďalšie stromy
a v lokalite na Pavlovičovom námestí sa obnovia hracie prvky.
Komunálne voľby sú za nami a ja sa chcem poďakovať v mene výboru mestskej časti
4 – Staré mesto všetkým voličom, ktorí odovzdali hlas poslancom, ktorí ich budú nasledujúce volebné obdobie zastupovať.
Vaše námety a postrehy pre lepší život
v mestskej časti, nám môžete zasielať aj
elektronicky na adresu vmc4@presov.sk.
Ing. Renáta Fedorčíková
Ing. Renáta Fedorčíková Mgr. Emil Chlapeček

Ing. Martin Kovalčík

PhDr. Janette Langová

Na záver...

„Na Vianoce pokoj v duši,
šťastie ktoré nič neruší,
v novom roku veľa sily,
by ste zdraví dlho žili.“
Vám želajú poslanci VMČ4
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Mestská časť č. 5 (Solivar, Soľná Baňa, Šváby)

Vážení čitatelia Prešovského magazínu,
začalo obdobie predvianočného zhonu a radosti z blížiacich sa vianočných
sviatkov. Sumarizujeme výsledky komunálnych volieb v meste Prešov, voliči
rozhodli aj v našej mestskej časti č.5 Solivar, Soľná Baňa, Šváby. Dali ste dôveru
poslancom pre volebné obdobie 2018 – 2022: Mgr. Petrovi Krajňákovi, Ing.
Ľudovítovi Malagovi, Mgr. Vladimírovi Feľbabovi, PaedDr. Miroslavovi Benkovi,
MBA.
Vzhľadom na priaznivé jesenné počasie môžu stavebné aktivity v našej mestskej časti
pokračovať aj v tomto období, čoho dôkazom je aj fotogaléria s komentárom: Po dlho
očakávanej výstavbe kanalizácie pokračujeme výstavbou miestnej komunikácie na ul.
Pri mlyne, prebieha komplexná rekonštrukcia objektov a okolia MŠ Važecká, výstavba
a dokončovanie parkovísk Važecká – Lomnická č.71, ďalej dve parkoviská na ul. Pod
Hrádkom pri cintoríne Šváby a dotváranie okolia rekonštruovaného Domu smútku. Z uvedeného bude jedno parkovisko slúžiť aj ako záchytné pre motorové vozidlá cyklistov
využívajúcich cykloželezničku I. etapy Solivar – Zlatá Baňa (vodná nádrž Sigord), taktiež
pokračuje nevyhnutná rekonštrukcia – výmena vodovodného potrubia v dolnej časti ulice
Smetanovej.

Vážení občania! Ako predseda VMČ č. 5, Solivar, Soľná
Baňa, Šváby, ktorému skončil mandát volebného obdobia, sa
vám chcem poďakovať za vašu spoluprácu a porozumenie, bolo
mi cťou s vami a s kolegami poslancami pracovať. Želám vám
pokojné a láskyplné vianočné sviatky podľa vašich predstáv
a pocitov.
Ing. Ľudovít MALAGA
poslanec MsZ, VMČ č.5

Zo života mestských častí
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Mestská časť č. 6 (časť sídliska Sekčov)
A sme opäť na začiatku . . .
Milí priatelia, Sekčovčania, je mi cťou, že sa Vám môžem opäť ako znovuzvolený
poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove a predseda mestskej časti 6 prihovoriť aj
touto cestou a zároveň Vám poďakovať za prejavenú dôveru.
Túto dôveru som samozrejme nezískal sám, ale aj ďalší moji traja spolupracovníci,
kolegovia a verím, že aj priatelia. Je cťou oznámiť Vám mená tých, ktorí budú najbližšie
4 roky zastupovať túto mestskú časť, hájiť Vaše záujmy a napĺňať svoj volebný program
s ktorým sa uchádzali o vašu dôveru! Sú nimi pani Daniela Mrouahová - nezávislá kandidátka, pani Zuzana Tkáčová - KDH, OĽaNO, NOVA, pán Michal Džupin - KDH, OĽaNO,
NOVA a moja maličkosť Rudo Dupkala - nezávislý
kandidát.
Ešte len pred pár dňami sme slávnostne skladali sľuby v PKO a už napĺňame aj posledný sľub
z predchádzajúceho volebného obdobia a síce výstavbu a rekonštrukciu nového detského ihriska na
ulici Zimnej/Pavla Horova. Naplánovaná je aj oprava
schodiska smerom k MŠ Bernolákova. V neposlednom rade sa začalo aj s výstavbou nového parkoviska na ul. Bernolákova, ktorého súčasťou bude
samozrejme ako vždy aj výsadba novej zelene. Na
najbližšom zastupiteľstve predkladám aj návrh na vybudovanie protihlukovej a protisvetelnej steny, aby
nebol znížený komfort niektorých obyvateľov, hlavne
na ulici Višňovej.
Chcem tiež informovať, že som prejednal s kolegami aj petíciu týkajúcu sa zastavenie výstavby parkoviska na ulici Smrekovej. V plnom
rozsahu sme jej vyhoveli a hľadáme iné riešenia spolu s obyvateľmi danej ulice ako skultúrniť a skrášliť ich okolie.
Na záver sa chcem poďakovať za doterajšiu spoluprácu bývalému poslancovi za túto
mestskú časť pánovi Štefanovi Szidorovi, ktorý sa naozaj mnohokrát osobne podieľal na
zlepšovaní života v našej mestskej časti. A čo bude ďalej? Určite budeme pokračovať
v rekonštrukciách a výstavbách nových detských ihrísk, oddychových plôch, pokúsime
sa v spolupráci s kompetentnými konečne normálne nastaviť intervaly na semaforoch
v našej mestskej časti. Urobíme všetko pre opravu a rekonštrukciu MŠ Bratislavská a to
nielen jej budovy, ale aj celého areálu (ako som sľúbil, tak nové ihrisko pre detičky). V pláne je aj ďalšie workoutové ihrisko a fit park.
Máme toho pred sebou veľa, ale verím a som presvedčený, že všetko
spoločne zvládneme tak ako posledných 8 rokov. Nakoniec ak sa budeme
riadiť princípom ľudskosti a nie politiky, tak to pôjde ľahšie. A nezabudnime,
že slovo robí poslanca! S úctou Váš
Rudo Dupkala
predseda MČ č.6
#slovorobiposlanca
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Mestská časť č. 7 (časť sídliska Sekčov, Šalgovík)

Vážení čitatelia Prešovského magazínu, Sekčovčania, milí obyvatelia
Šalgovíka,
mesiac november 2018 bol výnimočný oproti ostatným mesiacom tým, že sa konali
komunálne voľby a my sme si opäť vyberali svojich zástupcov do poslaneckých lavíc.
Byť poslancom je predovšetkým poslanie, zároveň obrovský záväzok voči Vám a Vašej
dôvere, ktorú ste do nás vložili. V mene všetkých poslancov VMČ 7 Vám za to úprimne
zo srdca ďakujem. Verím, že budeme pokračovať v dobre rozbehnutej práci, že začaté
sa nám podarí dokončiť, a že spolu naštartujeme množstvo nových projektov. Je pred
nami, dovolím si tvrdiť, ťažké 4-ročné funkčné obdobie, kedy sa budeme musieť konečne popasovať s nastavením parkovania na sídliskách. Naša mestská časť je v tejto
oblasti „achillovou pätou“ mesta Prešov. Je potrebné urobiť a prijať rozhodnutia, ktoré
budú pre občanov sídliska a mesta akceptovateľné. Ďalšími reálnymi cieľmi je prepojenie ulíc Sibírska so Šalgovíkom, chceme podporiť výstavbu 1. etapy Centrálneho mestského parku, ktorý prechádza našou mestskou časťou, nesmieme zabudnúť na našich
najmenších, výstavbou nových detských ihrísk, aby sme netrávili voľný čas v obchodných
centrách. Samozrejme prioritami ostávajú bezpečné, čisté a vykosené ulice, či opravené
chodníky. Vedzte, že sme tu pre Vás a budeme radi, keď nás budete „zásobovať“ podnetmi, postrehmi a radami, ktoré nám ukážu cestu k spokojnosti nás všetkých. Tešíme
sa na vzájomnú spoluprácu.
V závere mi dovoľte poďakovať sa bývalým kolegom a dlhoročným poslancom Ing.
Stanislavovi Kahancovi a MUDr. Vasiľovi Jankovi, ktorí sa rozhodli už nekandidovať, za
spoluprácu, za všetko, čo za toľké roky urobili pre naše krásne mesto Prešov a jeho obyvateľov. Vedzte, že to malo význam. Za všetkých Vám taktiež úprimne ďakujem.
S úctou
PhDr. Marcela Antolová, poslankyňa MsZ

Lukáš Anderko

doc. PhDr. Štefánia Andraščíková, PhD., MPH

PhDr. Marcela Antolová

JUDr. Martin Eštočák

Kultúra

Divadlo Jonáša Záborského
Námestie legionárov 6
02.12. | 16:00 | VS
ČERVENÁ ČIAPOČKA premiéra
6€
na motívy bratov Grimmovcov | réžia: Michal Náhlík
03.12. | 10:00 | VS
ČERVENÁ ČIAPOČKA
pre školy
03.12. | 18:30 | MS
AUDIENCIA
7€
autor: Václav Havel / réžia: Marek Zákostelecký
04.12. | 10:00 | VS
ČERVENÁ ČIAPOČKA
pre školy
04.12. | 18:00 | HB
VESELÉ PANIE Z WINDSORU 10x
organizované
autor: William Shakespeare | réžia: Mariana Luteránová
05.12. | 10:00 | VS
ČERVENÁ ČIAPOČKA
pre školy
05.12. | 18:30 | MS
ZNOVUZJEDNOTENIE KÓREÍ hosť
9€
autor: Joël Pommerat | réžia: Júlia Rázusová
06.12. | 10:00 | VS
ČERVENÁ ČIAPOČKA
pre školy
06.12. | 18:30 | HB
V DOBROM AJ V ZLOM
4|5|7 €
autor: Ján Skála / réžia: Alena Lelková
07.12. | 10:00 | VS
ČERVENÁ ČIAPOČKA
pre školy
07.12. | 18:30 | HB
OBCHOD NA KORZE
4|5|7 €
autor: Ladislav Grosman | réžia: Marián Pecko
09.12. | 18:30 | MS
ŽENBA 130x
7€
autor: Nikolaj Vasilievič Gogoľ | réžia: Svetozár Sprušanský
10.12. | 10:00 | VS
ČERVENÁ ČIAPOČKA
pre školy
10.12. | 16:00 | MS
Klub priateľov DJZ
voľný vstup
10.12. | 18:30 | HB
VESELÉ PANIE Z WINDSORU
5|6|8 €
12.12. | 18:30 | MS
KATI
7€
autor: Martin McDonagh | réžia: Michal Náhlík
13.12. | 10:00 | VS
NIKOLA ŠUHAJ
pre školy
autori: M. Náhlík – M. Husovský – V. Mikula | réžia: M. Náhlík
13.12. | 18:30 | HB
EUGEN ONEGIN 30x
4|5|7 €
autor: Alexander Sergejevič Puškin | réžia: Marián Pecko
14.12. | 18:30 | HB
NEMÉ KRÁĽOVNÉ 10x
4|5|7 €
autorka: Iveta Horváthová | réžia: Marián Pecko
16.12. | 16:00 | VS
NIKOLA ŠUHAJ
12|14 €
17.12. | 10:00 | VS
NIKOLA ŠUHAJ 75x
pre školy
17.12. | 18:30 | HB
SATURNIN
4|5|7 €
autor: Zdeněk Jirotka | réžia: Marek Zákostelecký
18.12. | 10:00 | HB
SATURNIN
pre školy
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18.12. | 17:00 | VS
SLÁVNOSTNÉ ODOVZDÁVANIE
CIEN PSK A PREDSEDU PSK
organizované
19.12. | 10:00 | HB
SATURNIN
pre školy
19.12. | 18:30 | MS
TRÓN MILOSRDENSTVA
7€
autor: Neil LaBute | réžia: Jakub Nvota
20.12. | 10:00 | VS
NIKOLA ŠUHAJ
pre školy
26.12. | 16:00 | VS
NIKOLA ŠUHAJ
12|14 €
štefanské predstavenie
28.12. | 18:30 | VS
NIKOLA ŠUHAJ
12|14 €
30.12. | 18:30 | VS
REVÍZOR
8€
autor: Nikolaj Vasilievič Gogoľ | réžia: Michal Náhlík

Divadlo Alexandra Duchnoviča
Jarková 77

6.12. o 19:00 na VS
PO REVÍZII 1. premiéra
M. L. Kropivnickij, Réžia: Andriy Romaniy
12.12. o 19:00 na VS
PO REVÍZII 2. premiéra
M. L. Kropivnickij, Réžia: Andriy Romaniy
19.12. o 19:00 na VS
DOMOV
Michal Baláž, Réžia: Adriana Totiková

7€
6/3 €
6/3 €

Park kultúry a oddychu
Hlavná 50

1.12. o 16.00, kino Scala, Masarykova 7 Prešov
CESTA NA SEVERNÝ PÓL
Vstupné: 7,- €
3.12. o 18.00, PKO Čierny orol, Hlavná 50, Prešov
výročný koncert Ženského speváckeho
zboru Nocturno
Vstupné: 3,- €
5.12. o 19.00, kino Scala, Masarykova 7 Prešov
7EDEM BEZ ZÁRUKY Vstupné: 17,- € / 15,- € / 12,- €
10.12. o 17.00, kino Scala, Masarykova 7 Prešov
VIANOČNÉ TURNÉ MIRA JAROŠA Vstupné: 10,- €
14.12. od 8.00, pešia zóna Prešov
„BURZA STAROŽITNOSTÍ A KURIOZÍT“
14.12. o 18.00, kino Scala, Masarykova 7 Prešov
Idze žima, idze mraz
Vstupné: 9,- €
26.11. Pešia zóna, Prešov
VIANOČNÉ TRHY
Pripravujeme
8.1.2019 o 18.00, kino Scala, Masaryková 7, Prešov
koleda s veronikou rabada s kapelou Vstupné: 10,- €
21.1.2019 o 19.00, kino Scala, Masaryková 7, Prešov
pyžamo pre šiestich Vstupné: 18,- €

KULTÚRNE STREDISKO ŠVÁBY

Švábska 27, 080 01 Prešov, E-mail: pkostrediska@gmail.
com , Tel. číslo: 051/770 47 95, mobil: 0948 724 606
5.12. o 16.00, PKO Prešov Šváby
Mikuláš na Šváboch Vstupné: voľné

Kultúra
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CARAFFOVA VÄZNICA

Jarkova 28/A, Prešov, caraffovagaleria@gmail.com.
utorok – piatok: 10:00 hod. – 17:00 hod.
sobota: 10:00 hod. – 14:00 hod.

14.12. Insitné umenie dolnozemských Slovákov
Ján Žolnaj – Pavel Povolný – Juhás, sprístupnenie výstavy
Výstava potrvá do 31.1.2019
Vstupné: študenti, dôchodcovia – 0,50 €, dospelí – 1,00 €

KULTÚRNY DOM SOLIVAR

Solivarská 80, 080 01, Prešov
BABADLO – bábkové divadlo pri PKO Prešov
Rezervácie vstupeniek: 051/ 77 11 631/2, 0948 373 969
Predaj vstupeniek: hodinu pred predstavením
www.babadlo.sk, babadlo@babadlo.sk
2.12. o 16.00 Kultúrny dom Solivar, Solivarská 80, Prešov
Vianočná koleda alebo ako sa oto (ne)dočkal
Pre deti od 3 rokov
Vstupné: 4 €
16.12. o 16.00 Kultúrny dom Solivar, Solivarská 80, Prešov
BETLEHÉM
Vstupné: 4 €

Krajské múzeum v Prešove,
Hlavná 86

Otváracie hodiny:
Pondelok - Piatok: 9.00 – 17:00 Nedeľa 14.00 – 18:00

15.11.2018 – 3.2.2019
Tu rádio Prešov. 80. výročie rozhlasového vysielania
z Prešova.
6.12.2018 – 24.3.2019
80 rokov lietania v Prešove od roku 1938.
13.12.2018 – 31.3.2019
Z histórie futbalu v Prešove.
Výstava potrvá do 9.12.2018
V osudových rokoch 1918 & 1968.
18.12.2018 o 16.00 hod.
„Sprístupnenie kultúrnych aktivít pomocou technológie
QR pre nepočujúcich návštevníkov v Prešovskom kraji“ DeafStudio . Prezentácia 2. časti projektu.
18.12.2018 o 17.30 hod.
Otvorený prezentačný depozitár umelecko-historickej
zbierky. Slávnostná prezentácia.
19.12.2018 o 17.00 hod.
35. Čaj o piatej u Rákociho.
20.12.2018 o 16.00 hod.
Opál – slovenský drahokam.

Šarišská galéria v Prešove,
Hlavná 51
15. 11. - 16. 12. 2018, VEĽKÁ VÝSTAVNÁ SIEŇ
Košické roky Josefa Poláka (1919 – 1938)
KURÁTOR: PhDr. Miro Procházka
15. 11. - 16. 12. 2018, MEDZIPOSCHODIE
Od realizmu ku konštruktivizmu
(Eugen Krón a jeho škola), KURÁTOR: PhDr. Miro Procházka
15. 11. - 16. 12. 2018, MALÁ VÝSTAVNÁ SIEŇ – CHODBA
Podoby premeny KURÁTOR: Miloslava Hriadelová
25. 10. - 9. 12. 2018, SUTERÉN
Pieninská fantázia

20. 12. 2018 - 24. 2. 2019, VEĽKÁ VÝSTAVNÁ SIEŇ - MEDZIPOSCHODIE, MALÁ VÝSTAVNÁ SIEŇ – CHODBA
Anna Hausová / Retrospektíva
KURÁTOR: Mgr. J. Ridilla, VERNISÁŽ: 20. 12. 2018 o 16.00
INÉ PODUJATIA
13. 12. 2018 / 14.00
Vianočné stretnutie
Podujatie pre členov Klubu priateľov Šarišskej galérie.

Slovenské technické múzeum
NKP Solivar, Nám. osloboditeľov 4

Otvorené: zimná prevádzka: november - marec utorok - sobota 8.00 - 16.00 hod. Vstupy v mesiacoch november - marec:
9.00, 10.30, 13.00, 14.30 hod. Skupinu nad 15 členov potrebné
nahlásiť vopred. Prehliadka trvá 45 - 60 min.
Kontakt: t.č. 051/ 77 574 27 alebo 0918 965 698, muzeum.
solivar@stm-ke.sk

SNM – Múzeum rusínskej kultúry
Prešov, Masarykova 20
Otváracie hodiny: Po-Pi 9.30 – 15.00, pre vopred objednané
skupiny aj v sobotu a nedeľu.
Každú prvú nedeľu v mesiaci je vstupné do múzeí a galérií v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR bezplatné.

SNM – Múzeum židovskej kultúry
– Synagóga v Prešove, Okružná 32
Otváracie hodiny: Ut. – St.: 11.00 do 15.00 h.
Št. – Pia.: 9.00 do 13.00 h. Ne.: 14.00 do 16.00 h.

Kultúrne centrum Wave~cnk

Hlavná 121, Prešov
piatok 7.12 / 20.00 Koncert Katarzia/Pjoni
sobota 8.12 / 17.00
#Greencubator vol3. + Handmade trh + SWAP
utorok 11.12 - streda 12.12 / 16.00
festival Ekotopfilm-Envirofilm
piatok 14.12 / 21.00 Koncert Freeborn Brothers (PL)
pondelok 17.12 / 17.00
Galéria Kýchania mozgu: Salto mortale
sobota 22.12 / 21.00 Koncert Medial Banana

Libresso Books & Coffee

Hlavná 29, Prešov
02/12/2018 - 16:00-20:00 - večera
Vegánska večera *1* , Prešovský vegánsky piknik
05/12/2018 18:30 - Science Café- prednáška
Virtuálna realita
Prednášajúci: doc. B. Sobota, PhD., FEI TU, Košice
10/12/2018 - 18:00 - premietanie filmu, diskusia
Film: A Plastic Ocean, Diskusia: Martin Hojsík
12/12/2018 18:00-22:00- jazyková kaviareň
Language Café - stoly: anglický, nemecký, španielsky,
francúzsky, taliansky, ...
ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ !

Spoločenská rubrika
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Narodili sa v októbri 2018
Angelovič Matej
Baloga Mário
Balogová Annamária
Bandyová Viktória
Bella Filip
Bilek Viliam
Burdelák Alex
Centko Dávid
Dupejová Tamara
Ferenc Marko
Fiľakovská Paulína
Frimerová Karin
Gizela Tobias
Gladičová Rebeka
Gruľ Dominik
Harčárová Michaela

Haščáková Soňa
Höger František
Hribľanová Zara
Jenča Matúš
Juskanič Peter
Kalejová Diana
Kamidrová Ella
Komloš Bruno
Kostelný Jakub
Kotľárová Jasmína
Kotľárová Monika
Kovaľ Kočiš Slavomír
Kozel Martin
Krupa Samuel
Kušnírová Adela
Lukáčová Šarlota

Mackanič Denis
Makula Jozef
Marcinko Martin
Martinka Richard
Michalik Artur
Minčáková Anna
Mohlerová Amália
Matia Tobias
Oslovič Tobias
Palovský Pavol
Pavelka Alan
Petiková Laura
Petrová Katarína
Petrová Lujza
Pitlivková Zaria
Revická Sofia

Saparová Sofia
Skálová Liliana
Slaminka Matej
Surmik Alex
Svitová Lenka
Šándorová Lilly
Šišovský Alex
Škríp Dávid
Šmalec Lukáš
Šoltysová Viktória
Tomečko Samuel
Zábrecká Dorota
Živčáková Tamara

Navždy nás opustili v októbri 2018
Warošek Viktor 72
Anderko Václav 66
Gajdošová Helena 86
Dráb Michal 77
Haľko František 84
Leukaničová Pavlína 68
Kovaľčiková Helena 89
Nadžady Ján 63
Katreničová Mária 84
Kešeľák Jozef 86
Madzik František 90
Olejárová Marta 91

Boroň Michal 90
Dulinová Veronika 92
Holodová Anna 87
Kacvinská Terézia 87
Konečná Viera 60
Murinová Emília 73
Kosťunová Zuzana 88
Balažová Jozefína 60
Kačmárová Andrea 31
Dužda Jozef 55
Antošová Irena 89
Pavlíková Elena 61

Lipovská Mária 61
Palenčár Rudolf 82
Zgolová Margita 80
Huňady Cyril 74
Kaleja Dušan 60
Richnavský František 88
Bačenko Marek 45
Bodnárová, Mgr. Valéria 62
Karásek Jiří 63
Roguľová Gizela 87
Križalkovičová Oľga 79
Kuchár František 59

Mika Jaroslav 53
Oravcová Katarína 80
Tomaščinová Božena 64
Buša Ján 61
Hudáková Alžbeta 85
Kmecová Helena 67
Olejník Jozef 64
Popelka, MUDr. Slavomír 71
Sachková Kicha 97
Hudáková Jana 55
Horáková Mária 92
Šimkovič Vladimír 59

Uzavreli manželstvo v októbri 2018
Peter Chrien a Miroslava Gajdošová
Igor Kubeník a Marta Kotyrová
Juraj Sabol a Petra Grešová
Pavol Křemen a Bc. Zuzana Lukáčová
Ing. Matúš Novotný a Bc. Veronika Michalová
Miroslav Lukáč a Mgr. Jana Bodyová
Vladimír Piskura a Soňa Bavolárová
Mgr. Martin Mikluš a Mgr. Tamara Bučková
Erik Fedor a Simona Antolová
Matúš Draganovský a Mgr. Lucia Lipková
Marek Marcinek a Miriama Bušová
Gabriel Pavlík a Lucia Mattová
RNDr. Michal Rajňák, PhD. a Mgr. Zuzana Petrigačová
Ing. Tomáš Brilla a MUDr. Monika Krankotová
Ing. Tomáš Vysocký a Ľudmila Lenhardtová
Mgr. Jozef Kurty a Mgr. Katarína Očkaiová

Martin Zahurák a Andrea Macková
Marek Vaňo a Katarína Jantošová
Ľubomír Kočik a Mgr. Veronika Fogarašová
Pavel Uhrin a Ivana Morochová
Ing. Jaroslav Lipták a Mgr. Veronika Hurná
Peter Baľo a Soňa Fabiánová
Peter Fedorčák a Zuzana Ďurišová
Martin Fedor a Bc. Simona Spišáková
Richard Husovský a Veronika Škvarková
Peter Kazimír a Ing. Martina Oravcová
Ing. Peter Gargalík a Bc. Veronika Matyľová
Miroslav Grega a Mgr. Katarína Richtáriková
Juraj Kopčík a Ivana Senderáková
Ing. Matúš Olejník a PharmDr. Miroslava Ľašová
Ing. arch. David Eliáš a Ing. Beáta Kriváňová, MBA

V tejto rubrike sa nachádzajú údaje o obyvateľoch mesta Prešov,
poskytnuté Matričným úradom na základe predošlého súhlasu príbuzných, alebo na požiadanie.

Náboženský život
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Rímskokatolícka cirkev
Konkatedrála sv. Mikuláša
Nedeľa: 	5:45, 6:30, 7:45, 10:00, 11:30,15:00,
18:00
Prac. dni: 	5:45, 6:15, 7:00, 12:00 (okrem soboty),
18:00
Sobota: 5:45, 6:15,18:00
Sv. omše pre mládež: piatok 18:00
Sv. omše p
 re vysokoškolákov: pondelok 18:00 (okrem
prázdnin)
6.12.: 	Odpustová slávnosť sv. Mikuláša: 5:45,
6:15, 7:00, 9:00 (slávnostná), 12:00,
18:00
8.12.: 	Nepoškvrnené počatie Panny Márie: 5:45,
6:30, 7:45, 10:00, 18:00
13.12.: 	Stretnutie kresťanských pedagógov bude
o 16:00 v Katolíckom kruhu
24.12.:
Štedrý večer: 22:00, 24:00
25.12.: 	Narodenie Pána: 5:45, 6:30, 7:45, 10:00,
11:30, 18:00
26.12.: 	Sv. Štefan: 5:45, 6:30, 7:45, 10:00,
11:30, 18:00
31.12.: 	Sv. Silvester: 5:45, 6:15, 7:00, 12:00, 16:30
(poďakovanie za milosti pre celú farnosť)

Farský kostol Kráľovnej pokoja (Sídlisko III)
Nedeľa: 6:00, 7:15, 8:30, 10:00, 11:30, 18:00
Prac. dni: 6:15, 8:00, 18:00
Sobota: 7:00, 18:00
8.12.: 	Nepoškvrnené počatie Panny Márie: 7:00,
9:00, 11:00, 18:00
24.12.:
Štedrý večer: 16:00, 22:00, 24:00
25.12.: 	Narodenie Pána: 6:00, 7:15, 8:30, 10:00,
11:30, 18:00
26.12.: 	Sv. Štefan: 6:00, 7:15, 8:30, 10:00, 11:30,
18:00
31.12.: 	Sv. Silvester: 6:15, 8:00, 16:00 – nasleduje
ďakovná pobožnosť

Kostol sv. Františka Xaverského (Šalgovík)
Nedeľa: 9:00
Str. a pia. o 18:00
8.12.: 9:00
24.12.: Štedrý večer: 24:00
25.12.: Narodenie Pána: 9:00
26.12.: Sv. Štefan: 9:00
31.12.: 16:00 – nasleduje ďakovná pobožnosť

Farský kostol Najsvätejšej Trojice (Solivar)
Nedeľa: 7:30,10:00, 11:30; 11:45 (v Opále)
Všedné dni: 6:30, 18:00 (okrem stredy)
Utorok: 7:50, 18:00
8.12.: N
 epoškvrnené počatie Panny Márie: 7:30,
10:00, 18:00
24.12.: 6:30, 24:00; v Opále: 24:00
25.12. a 26.12.: 7:30, 10:00, 11:30; v Opále: 11:45
31.12.: 6:30,16:00 – nasleduje ďakovná pobožnosť

Farský kostol Krista Kráľa (Sídlisko Sekčov)
Nedeľa: 6:00, 7:00, 9:00, 11:00, 18:00
Prac. dni: 	6:00, 18:00 (pondelok, streda, piatok),
9:00, 18:00 (utorok, štvrtok)
Sobota: 7:00, 18:00
Sv. omše: p
 re deti – streda 18:00; pre mládež – piatok
18:00
8.12.: 	Nepoškvrnené počatie Panny Márie: 6:00,
7:00, 9:00, 11:00, 18:00
24.12.:
Štedrý večer: 16:00, 22:00, 24:00
25.12.: 	Narodenie Pána: 6:00, 7:00, 9:00, 11:00,
Kostol sv. Jozefa – františkáni
18:00
Nedeľa: 	8:00, 9:30, 11:00, 19:00; pobožnosť
26.12.: Sv. Štefan: 6:00, 7:00, 9:00, 11:00, 18:00
14:30
31.12.: 	Sv. Silvester: 16:00 (nasleduje ďakovná poPrac. dni: 	6:30, 8:00, 16:30; Sobota: 6:30, 16:30
božnosť); 23:30 – adorácia
Rorátne sv. o
 mše vo štvrtok ráno 6., 13. a 20. dec. o
6:30 s tematickým príhovorom
8.12.: 	Nepoškvrnené počatie Panny Márie: 8:00, Kostol sv. Donáta (Cemjata)
9:30, 11:00, 19:00
Nedeľa: 10:15; ruženec 9:45
20.12.: 	Sv. omša za život: 16:30, príhovor (Pro – life 8.12.:
Nepoškvrnené počatie Panny Márie: 10:15
lekári)
24.12.:
22:00
24.12.:
Štedrý deň: 6:30, 24:00
25.12. a 26.12.: 10:15
25.12. a 26.12.: 8:00, 9:30, 11:00, 19:00
31.12.:
17:00 (nasleduje ďakovná pobožnosť)
31.12.: 	Ďakovná pobožnosť na konci roka po sv.
omši o 16:30
Adorácia v Lurdskej kaplnke v pracovných dňoch okrem Kostol sv. Jána Bosca - saleziáni (Bottova ul. 9)
Nedeľa: 7:30, 9:00, 11:00
prázdnin do 14. dec.: 8:45 – 15.30
 9:00 (utorok), 18:00 (streda, štvrtok,
Pobožnosť k sv. Antonovi - patrónovi hľadajúcich: každý Prac. dni: 1
piatok)
utorok o 6:10

pokračovanie na s. 22

Náboženský život
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Komunitno-pastoračné centrum (Šváby)
Nedeľa: 7:30, 18:00
Všedné dni: u
 torok a štvrtok 6:30, streda: 7:30 pre deti
8.12.: 	Nepoškvrnené počatie Panny Márie: 7:30
24.12.:
16:00
25.12. a 26.12.: 7:30, 18:00
31.12.:
17:00 (nasleduje ďakovná pobožnosť)

Katedrálny chrám sv. Jána Krstiteľa
Nedeľa: sv. liturgie 5:50 (csl.), 8:00 (sl.), 10:00 (csl.),
11:45 (sl.), 18:00 (csl.);
utiereň 7:00, večiereň 17:00
Prac. dni: 5:45 (csl.), 7:00 (sl.), 16:30 (csl./sl.)
Sobota: 5:50, 7:00, 17:00 (večiereň), 18:00 (sl.)
(ďalej podľa oznamov)

Kostol sv. Jána Krstiteľa (Soľná Baňa)
Nedeľa: 8:30; gr. kat. o 10:00
Všedné dni: streda 17:30
8.12.:
Nepoškvrnené počatie Panny Márie: 8:30
24.12.:
22:00
25.12. a 26.12.: 8:30

Farský chrám bl. hieromuč. Pavla Petra Gojdiča (Sídlisko III)
Nedeľa: 8:00 (csl.), 10:00 (sl.), večiereň 17:00 (sl.)
Všedné dni: 6:30, 18:00
(ďalej podľa oznamov)

Farský kostol Najsvätejšieho mena Ježiš a Mária (Nižná Šebastová)
Nedeľa: 8:00, 10:30
Pracovné dni: časy podľa oznamov
Sobota: 7:00
24.12.:
polnočná sv. omša
25.12. a 26.12.: 8:00, 10:30

Pravoslávna cirkev

Exercičný dom sv. Ignáca (Pod Kalváriou)
Nedeľa: 6:30, 11:00
Všedné dni: 6:30 (okrem pondelka), 17:00
8.12.:
6:30, 17:00
24.12.:
16:00, 24:00
25.12. a 26.12.: 6:30, 11:00
31.12.:
17:00 (nasleduje ďakovná pobožnosť)

Gréckokatolícka cirkev

Katedrálny chrám sv. Alexandra Nevského
Nedeľa: 6:15 utreňa, 7:30 a 9:30 sv. liturgia, 15:00 večerňa
Všedné dni: 6:30 sv. liturgia, 17:00 večerňa
Sviatok: 6:30 utreňa, 7:45 sv. liturgia, 17:00 večerňa

Reformovaná kresťanská cirkev
Každá 2. a 3. nedeľa v mesiaci: sl. Božie o 11:00
v Evanjelickom a.v. chráme Sv. Trojice
26.12.: 11:00

Cirkev bratská (Slovenská ulica 34)
Nedeľa:
Streda:
24.12.:
31.12.:

10:00 bohoslužba
18:00 biblická hodina
15:00		
25.12.: 10:00
18:00

Farský chrám Povýšenia Sv. kríža (Sekčov, Opál)
Nedeľa: 	8:00, 10:00 (sl.), 11:45 (rím. kat.); utiereň
Cirkev adventistov siedmeho dňa
7:00, 15:00 večiereň
Všedné dni: p
 ondelok 7:30 (csl.), 18:00 (sl.); utorok
(Štefánikova ulica 12)
18:00 (sl.); streda 7:40 (sl.), 18:00 (csl.);
9:30 – 10:30 štúdium Biblie;
štvrtok 7:30 (csl.), 18:00 (sl.), piatok 7:30 Každú sobotu
		
11:00 bohoslužba
(csl.), 18:00 (sl.)
Sobota: 7:30 (sl.)
Evanjelická cirkev a.v.
24.12.: 	Predvečer narodenia Pána: Kráľovské hodinky: 8:00 (sl.), sv. lit.: 10:00 (sl.), Večere
Chrám Svätej Trojice
s liturgiou: 15:00 (sl.),Veľké povečerie s lítiNedeľa: 	sl. Božie 9:00, 18:00; v prvú nedeľu 11:00
ou 21:00 (sl.)
s VP: 23.12 o 11:00 s požehnaním detí
25.12.: 	Narodenie Pána: 8:00 sv. lit. B. V. (csl.),
Detské služby Božie o 9:00 na fare
10:00 sv. lit. B. V. (sl.) po každej lit. myŠtvrtok: sl. Božie o 18:00
rovanie; 15:00 večiereň, 16:00 vianočný
24.12.:
Štedrovečerné služby Božie: 17:00, 22:00
koncert
25.12.: 9:00, 11:00, 18:00
26.12.: 	Zhromaždenie k presv. Bohorodičke: Sv.
26.12.: 8:00 VP, 9:00 sl. B.
liturgie: 8:00 (sl.), 10:00 (csl.)
Prisluhovanie Večere Pánovej: 2.12. o 11:00; 16.12.
27.12.: 	Sv. prvomučeníka Štefana: Sv. liturgie: 8:00
o 18:00; 23.12. o 7:30 a 18:00; 26.12. o 18:00
(csl.), 18:00 (sl.)
Zmena programu vyhradená, pripravil: -tm-

©

8.00 – 18.00 hod.

Pondelok – Piatok:

OTVÁRACIE HODINY

lekaren@grkatpo.sk

051 / 756 26 27

oproti Hotelu Dukla
v budove arcibiskupského úradu

HLAVNÁ 1, PREŠOV

s v. K o z m u a D a m i á n a

lekáreň

ZĽAVA 20%

19. december 2018

+ PROMO od 12.00 do 18.00 hod.

ZĽAVA 20%

14. december 2018

+ darček ku každému nákupu

ZĽAVA 20%

12. december 2018

VA ŠA NO VÁ L EKÁREŇ NA ZNÁMO M MI E S T E

ermo-okno
ponúka okná a dvere pre náročných
• drevo-hliníkové
• plast-hliníkové
• plastové
• hliníkové

rekuperácia v ráme okna
integrovaná slnečná
ochrana
77 pokusov o vypáčenie =
77 neúspešných

Buďte nároční!
Kontakt:

info@termo-okno.sk
Slovenská 69, Prešov
0904 703 341
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Objavovanie Prešova
PREŠOVSKÉ ČIERNE DIERY
V decembri budeme spoločne objavovať „čierne
diery“, teda technické pamiatky v okolí nášho mesta,
ktoré sú súčasťou rovnomennej mapy vydanej združením nadšencov snažiacich sa dokumentovať priemyselné pamiatky, staré továrne, bane či sídla pomaly
miznúce a vytrácajúce sa nám priamo pred očami.
Niektoré z nich - Hať na Toryse, Podzemný vodojem, Vodojem pre lokomotívy, Vodáreň v Šarišských
Lúkach, Suchý mlyn, Nový Solivar či Opálové bane
Vám prídu interaktívne predstaviť tvorcovia prešovskej mapy Čiernych dier – Slavomír Capek a Kristína
Šebejová.
Ak chcete spoznať aj túto časť histórie nášho mesta príďte v sobotu 8. decembra 2018 o 10:00 alebo
v nedeľu 9. decembra 2018 o 14:00 pred Mestské
informačné centrum na Hlavnej 67 v Prešove. Sprevádzať podujatím bude Andrea Sivaničová.

Predaj vstupeniek: MIC Prešov alebo na mieste
konania.
Cena vstupenky: V predpredaji v MIC Prešov: 1,50 €
Na mieste konania – počas víkendu: 2,30 €
Zvedavé deti zadarmo
V roku 2019 sa Objavovanie Prešova bude konať vždy 2. nedeľu v mesiaci o 14,00 hod.

Šport
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Mažoretky Diridonky hviezdili v Záhrebe
Posledný októbrový víkend 27.10. – 28.10. sa mažoretky DIRIDONKY zúčastnili
medzinárodnej mažoretkovej súťaže v Záhrebe WORLD CUP 2018. Podarilo sa
im vybojovať niekoľko pódiových umiestnení.
V disciplíne TRIO baton junior získali 3. miesto, v disciplínach SÓLO
baton kadet, MINI baton junior, MIX
kadet veľká formácia a MIX junior veľká formácia si zas vybojovali 2. miesto. V kráľovskej disciplíne BATON
junior veľká formácia získali dievčatá
zlaté medaily a vybojovali si titul Víťaziek Svetového pohára!
Všetky víťazné choreografie, ale
aj mnohé iné, s ktorými sa prezentovali na súťažiach v tomto roku, ste
mohli vidieť na Galakoncerte, ktorý
mažoretky DIRIDONKY usporiadali
pri príležitosti 25. výročia ich vzniku. Srdečne blahoželáme!

Silvestrovský beh napíše tridsiatu tretiu kapitolu

-len-

Rozlúčkou so športovým rokom 2018 bude Silvestrovský beh. Jeho tridsiaty tretí ročník sa uskutoční 31. decembra v areáli ZŠ na Šmeralovej ulici na Sídlisku III. Obľúbené
bežecké podujatie pripravujú Oblastný bežecký spolok Prešov, ZŠ na Šmeralovej ulici
a Olympijský klub Prešov.
Prezentácia sa v ZŠ na Šmeralovej ulici začne o 8. h a potrvá do 9.30 h, štart je stanovený na 10. h. Kategórie: muži, veteráni (4 kategórie), ženy (3 kategórie), dorastenci,
dorastenky. Beží sa 7 000 m po nábreží Torysy. Chlapci a dievčatá v žiackom veku si
zasúťažia na tratiach od 800 do 1 600 m.
Vlani v kategórii mužov zvíťazil Jaroslav Szabo (Obalservis Košice) časom 23:47 min
- bol to jeho siedmy triumf, šiesty v rade. Jeho traťový rekord z roku 2012 má hodnotu
21:23 min. V ženskej kategórii prvý raz zvíťazila Andrea Hudáková (Active Life Košice) za
čas 28:31 min. Ženskou traťovou rekordérkou je Katarína Labašová (Geoma Myslava)
- v roku 2014 dosiahla čas 26:45 min. V cieli 32. ročníka Silvestrovského behu bol aj
veteránsky majster sveta, rodák z Demjaty, Vincent Bašista - bol najrýchlejší medzi mužmi
nad 70 rokov, nevidiaci bežec zo Širokého Milan Križovenský, supervytrvalec z Košíc
Peter Polák. V cieli všetkých ročníkov bol prešovský športový nezmar a podpredseda
oblastného bežeckého spolku František Bednár - v auguste oslávil významné životné
jubileum - šesťdesiate narodeniny.
Podujatie je aj záverečným kolom oblastnej bežeckej ligy 2018 regiónov Prešov a Sabinov. Súčasťou Silvestrovského behu je aj čoraz obľúbenejší Nordic Walking (Severská
chôdza) v kategóriách mužov a žien.
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Silvestrovský beh v metropole Šariša vznikol v roku 1986 z podnetu funkcionárov
a bežeckých zanietencov TJ Sídlisko III Prešov. Táto sídlisková telovýchovná jednota ho
organizovala až do roku 2009, po nej hlavnú organizátorskú štafetu prevzal Oblastný
bežecký spolok Prešov.
Bežci a ďalší športovci doma sedieť nebudú ani na Silvestra, čakajú ich zaujímavé
súboje.									
-jac-

Váš osobný sprievodca Prešovom
Mesto Prešov a Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Šariš pripravila pre návštevníkov Prešova ďalšiu zaujímavú
novinku – mobilnú aplikáciu audiosprievodcu mesta Prešov.
Ocenia ju najmä milovníci histórie a nových technológií. Keďže mobilný telefón, na rozdiel od „živého“ sprievodcu, môže fungovať kedykoľvek a kdekoľvek, môže byť sprevádzaná celá skupina alebo len samostatní jednotlivci, okamžite od príchodu k historickej
pamiatke. Mobilná aplikácia pre mesto Prešov je zatiaľ dostupná v slovenskom jazyku
a okrem audiokomentára ponúka aj niekoľko ďalších tipov, turistických trás a užitočných
informácií. Aplikáciu si môžu stiahnuť užívatelia s operačným systémom Android aj iOS.
Audiosprievodca je elektronický prístroj, na ktorom je nahraný výklad k jednotlivým
pamiatkam, obrazom či pozoruhodnostiam a návštevník tým pádom nepotrebuje čakať,
kým sa naplní minimálny počet potrebný na „živého“ sprievodcu. Ďalšou výhodou je, že
užívateľ si sám určí tempo, akým chce prejsť po vyznačenej turistickej trase, môžete si
kedykoľvek prístroj pozastaviť a oddýchnuť si na mieste, ktoré vás práve zaujalo. Napríklad aj na terase miestnej kaviarne.
„Aplikácia obsahuje takmer 30 nahovorených
audionahrávok o pamiatkach v historickom centre Prešova, ktoré si môže návštevník prehrať
podľa toho, kde sa práve nachádza. Pri mnohých
budovách sú zobrazené aj historické fotografie,
a návštevník si tak môže porovnať aktuálny stav
pamiatky so staršími pohľadmi.” uviedol výkonný
riaditeľ OOCR Región Šariš a autor aplikácie a jej
konceptu Branislav Švorc.
Návštevník, ktorý mesto nepozná, sa vďaka prehľadným praktickým informáciám dozvie, kde sa dá
ubytovať, dobre najesť, odporúča aj lokálne miesta na večerné posedenie a ponúka možnosť využitia sprievodcovských služieb lokálnymi sprievodcami. Okrem toho v nej nájdete mapu mesta, informácie o kultúrnych či športových aktivitách, výletoch a pomôže
vám naplánovať najlepšie turistické a cyklistické trasy v okolí. Tvorcovia nezabudli ani na
užitočné kontakty, vďaka ktorým vždy nájdete, čo potrebujete. V súčasnosti prebiehajú
práce na anglickej verzii.
Viac informácií: www.gopresov.sk/audiosprievodca
-bs-

Radnica dokorán

Podujatia Regionálnej rady Klubu slovenských turistov v Prešove
na mesiac december 2018
8. december 2018 KST KPT Prešov
Mikuláš medzi turistami
Mgr. Tatiana Petrušová, 0903 619 828
26. december 2018 KST Jantar Kapušany
Štefanský výstup na Kapušiansky hrad
Ing. Miroslav Bohata, 0905 498 760
31. december 2018 KST RPO
Silvester na Šarišskom hrade
Juraj Fiľakovský, 0907 529 461

31. december 2018
KST Slovan Sabinov
Silvestrovský prechod
cez Kamennú lúku
Miroslav Grešák, 0903 883 078
Viac informácií na www.kstpo.sk
Zmena programu možná
Informácie: vedúci podujatia
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Prijímacie dni predstaviteľov Mesta Prešov
– január 2019
DEŇ
14.1.2019 (pondelok)
21.1.2019 (pondelok)
28.1.2019 (pondelok)

čas

miesto
MsÚ, Hlavná 73, 1. poschodie;
tel. kontakt: 3100 101

prijatie zabezpečuje

Ing. Andrea Turčanová
primátorka mesta Prešov
14.00 – 16.00 (po predchádzajúcej dohode na tel.
JUDr. Vladimír Feľbaba
kontakte, prípadne osobne na sekretariáte
zástupca primátorky mesta
primátorky mesta)

Internetové hlasovanie o NAJ športové podujatie roka 2018
Po dvoch úspešných internetových hlasovaniach o športovca roka prichádza mesto Prešov s novinkou - prostredníctvom internetu sa bude tentoraz hlasovať o NAJ podujatie roka 2018.
„Chceme tým nielen zvýšiť povedomie našich obyvateľov o tom, čo všetko sa v našom meste deje
v oblasti športu, ale zároveň im aj ukázať do koľkých športových podujatí sa môžu zapojiť,“ vysvetľuje
Michal Semančík z Oddelenia školstva, mládeže a športu MsÚ Prešov. Hlasuje sa totiž iba o tzv. „open“ podujatiach, teda o tých, ktoré sú otvorené pre všetkých športujúcich.
Hlasovať sa bude od 10.12. 2018 do 10.1.2019 prostredníctvom online formulára zverejneného na internetovej
stránke mesta Prešov: www.presov.sk
Víťazné podujatie bude vyhlásené počas Galavečera Športovec roka 2018, ktorý bude 31.1.2019.
Predbežne nominované podujatia (zoznam môže byť upravený v závislosti od rozhodnutia Komisie pre výber
ocenených na Galavečere Športovec roka):
1. Večerný beh Prešovom
7. 2
 4. ročník turn. v pláž. hádzanej 13. Silvestrovský beh
2. Mikulášsky beh
8. 4. Prešovský Cyklomaratón
14. Beh olympijského dňa
3. Prešovské športové nedele
9. Šidlovská 133-ka
15. Fragaria CUP
4. Lear run
10. Šidlovecký bicigeľ
16. Detská športová olympiáda
5. Privítanie jari
11. Prešov Half Marathon
17. Turnaj v plážovom futbale
6. Tour de Prešov
12. Prešovský kilometer
18. Prešovská horská pätnástka

OZNÁMENIE MESTA PREŠOV

o zmene spôsobu organizovania občianskych slávností uvítaní detí do života a životných jubileí
Z dôvodu nadobudnutia účinnosti zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov mesto Prešov už nemá
zákonné právo tento spôsob pozývania občanov na slávnosti využívať.
Každý občan, ktorý má trvalý pobyt v Prešove a v daný kalendárny rok dovŕši okrúhlych 70, 80, 90, 100,
101 a viac rokov a bude sa chcieť pri tejto príležitosti dostaviť na slávnostný obrad do obradnej siene mestského úradu, bude sa musieť prihlásiť.
Rodičia novonarodeného dieťatka, pre slávnostné uvedenie do života, budú musieť tento záujem oznámiť.
Prihlásiť sa na slávnosti je možné osobne, telefonicky alebo e-mailom na Oddelení kultúry a cestovného
ruchu MsÚ v Prešove, Jarková 26, 3.poschodie, č. dv. 405 u Mgr. Márie Andraščíkovej – tel. 3100 547, email: maria.andrascikova@presov.sk a vybrať si jeden z termínov konania konkrétnej slávnosti.
Najbližšie termíny konania slávností sú nasledovné:
slávnosť uvítania dieťatka do života:
slávnosť životných jubileí:
07. 12. 2018				
14. 12. 2018
11. 01. 2019				
25. 01. 2019
15. 02. 2019				
01. 03. 2019
15. 03. 2019				
29. 3. 2019
Dôležitou podmienkou účasti na slávnostiach je okrem prihlásenia sa aj doručenie písomného súhlasu
so spracúvaním osobných údajov, ktoré nájdete na stránke www.presov.sk (Ako vybaviť – Kultúra, školstvo
a šport – Uvítanie detí do života a životné jubileá), prípadne na klientskom centre Mestského úradu v Prešove,
Jarková 26, prízemie.
Tešíme sa na vás i na váš záujem o účasť na takých milých občianskych slávnostiach ako sú
uvítania nových občiankov nášho mesta a oslavy životných jubileí.

Tradičný slovenský výrobca nábytku
Platnosť akcie: 15. 11. - 14. 12. 2018
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RÝCHLOVARNÁ KANVICA
*Pri objednaní kuchyne Decoplan
nad 2 000€ po zľave dostane
prvých 100 zákazníkov DARČEK
rýchlovarnú kanvicu EEWA7700
Hot Beverage v hodnote 7990€
za 0,01€. Výber farby darčeka
závisí od skladovej zásoby
na predajni.
- presná kontrola optimálnej teploty
- indikácia teploty v reálnom čase
- vyberateľný ﬁlter na odvápnenie
Na 19 predajniach Decodom nájdete
bohatú ponuku spotrebičov značky
Electrolux

www.electrolux.sk
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Dom nábytku Decodom Košice
Infopult:
E-mail:
Adresa:

055 - 2850 764
mopodke@decodom.sk
Pri Prachárni 4/B - OC Cassovia, 040 11 Košice
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Vydavateľstva Michala Vaška

Počet strán: 685
Väzba: pevná
Cena: 26,00 €

Jedna radostná myšlienka

Beh – Košice – Rím – Vatikán

Peter Gombita, Jarmila Repovská
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VianoCná ponuka

Peter Gombita
Jarmila Repovská

Jedna

radostná
myšlienka
Ako som bežal za chudobných
z Košíc do Ríma

Počet strán: 224
Väzba: mäkká šitá
Cena: 14,60 €

L. N. Tolstoj
Čítanie na každý deň

Biblia v obrazoch
Vincenta Hložníka

Lev Nikolajevič Tolstoj si celý život robil zápisky a poznámky,
zachytával myšlienky svoje aj
myšlienky autorov, ktorých čítal.
Výber, ktorý je v knihe Čítania
na každý deň, je tak esenciou
toho najlepšieho, čo tento veľký
spisovateľ a mysliteľ za múdre
Počet strán: 262
považoval.
Väzba: tvrdá

Umelecké prerozprávanie biblických príbehov v dvojjazyčnej
mutácii (slovenskom a anglickom jazyku) je unikátnym úkazom, ktorým sa môže pochváliť
máloktorý okolitý európsky národ. Vincent Hložíník maľoval
Bibliu postupne počas dvad
siatich rokov, žiaľ, jej vydania sa
nedožil.

Cena: 63,00 €

P. Gombita, J. Repovská
Jedna radostná myšlienka
Kniha plná fotografií, pocitov,
postrehov, zaznamenaných
strastí i radostí, ktoré boli
súčasťou unikátneho behu
hýľovského farára a riaditeľa
útulku pre bezdomovcov Oáza
– nádej pre nový život, n.o.,
otca Petra Gombitu. 50 dní, 36
maratónov, 1550 kilometrov. Počet strán: 446
Nebolo to o dokazovaní si nie- Väzba: pevná
čoho, ale o tom, ako je človek Cena: 15,00 €
schopný nájsť v sebe silu ísť
ďalej, aj keď sa zdá, že už je na
konci.

R. Letz, M. Lauko
Hlas Slovenska v kontexte
slovenského samizdatu
Kniha je prvým zväzkom edície
Dokumentov Antológia slovenského samizdatu, vydaná
v spolupráci s Ústavom pamäti národa. Ide o najdôležitejšie
tituly slovenského samizdatu,
prvý diel je venovaný Hlasu Slovenska, ktorý vychádzal v rokoch
1988 – 1989 ako štvrťročník, prvé
číslo vyšlo v marci 1988.

Anna Hermanovská
Vianočné kvapôčky
Sedem roztomilých, za srdce chytajúcich poviedočiek. Obdobie
vianočné je pre naše srdcia veľmi zaťažkávajúce a naše emócie
dostávajú zabrať. Život každého človeka sa cez vianočné sviatky
trochu spomalí, a tak je náchylnejší cítiť veci, nad ktorými v inom
období roka len mávne rukou. Aj ten obyčajný biely sneh pôsobí
slávnostnejšie a jemne pohládza nielen líca, ale aj srdce…

Počet strán: 94
Väzba: pevná
Cena: 5,28 €

Tieto a množstvo ďalších publikácií z našej ponuky si môžete
zakúpiť e-mailom: vmv@vmv.sk, alebo telefonicky na tel. čísle:
0905 918 564, alebo priamo na adrese Košická 44, Prešov.

