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Milí Prešovčania,
zatiaľ čo zima pomaly, ale isto odznieva,
jar už naplno zamestnáva všetky naše zmysly.
Krásu v našom meste môžete vidieť, počuť, cítiť, ale spolu s blížiacimi sa veľkonočnými sviatkami čoskoro aj ochutnať.
Vaše oči po dlhej studenej zime určite potešia mäkké koberce prvých jarných kvetov,
ktoré sa ukrývajú v každej zo siedmich prešovských mestských častí. Vyberte sa na jarnú prechádzku spolu
s deťmi a objavte prvé pestrofarebné šafrany, tulipány či žlté
narcisy.
Potešia Vás nielen na pohľad, ale aj krásnou vôňou, ku ktorej sa čochvíľa pripoja aj magnólie v Južnom parku či jedinečné
sakury lemujúce Ulicu 17. novembra. Táto študentská ulica je
v jarnom období azda najkrajšou v Prešove.
Spolu s krásnymi kvetmi je už počuť aj ranný spev vtákov,
ktorý pri ceste do práce znie takmer ako koncert. S koncertmi
sa však roztrhlo vrece aj v Prešove, pretože apríl nám odštartoval už 60. ročník Prešovskej hudobnej jari, ktorá bude aj tento
rok plná kvalitnej hudby. Srdečne Vás pozývam, zakaždým je to
krásny kultúrny zážitok.
Teplejšie počasie nás viac láka von, preto si určite nenechajte ujsť ani ďalšie zaujímavé Objavovanie Prešova, počas
ktorého odhalíte tajomstvá Prešova vo víre povstaní pred 400
rokmi.
Pôstne obdobie v Prešove už tradične zavŕšime Živou krížovou cestou na Veľký piatok. Kristovo utrpenie zhmotnené v realistických rekvizitách i výkonoch mladých hercov nám dáva
priestor na zastavenie sa, zamyslenie a intenzívnejšie prežívanie blížiacich sa sviatkov.
Smútok a agóniu však vystrieda radostné veľkonočné ráno,
ktoré poteší nielen dušu, ale zaiste aj chuťové poháriky, a to
lahodnými veľkonočnými dobrotami.
Milí Prešovčania, spisovateľ Antoine de Saint-Exupéry
v knihe Malý princ povedal, že „dobre vidíme iba srdcom.“
Prajem Vám, aby ste vnímali jarnú krásu okolo seba naplno,
všetkými zmyslami a najmä s láskou. Prežite apríl aj blížiace
sa veľkonočné sviatky v rodinnej pohode, pokoji a v radosti
s Vašimi najbližšími.
Andrea Turčanová
primátorka mesta Prešov
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Z nášho mesta
Pestré koberce šafránov
už krášlia Prešov

Prešovské sídliská sa už rozžiarujú farbami kvetinových kobercov. Po šafránoch,
ktoré sa už predrali spod zeme za slnkom, sa postupne kvetinové záhony zaplnia
aj farebnými tulipánmi, narcismi, či modricami.
Kvetinové pásy v trávnatých plochách skrášľujú Prešov už tretí rok. Na sedemnástich
miestach v každej zo siedmich prešovských mestských časti tak už skoro na jar rozkvitajú
trávnaté plochy farebnými kvetmi, aby Prešovčanom i návštevníkom mesta vytvorili príjemný
pocit sviežosti a pohody.
Popri šafránoch sú v trávnikoch zakomponované aj tulipány a ďalšie jarné kvety. Ide o trvalú výsadbu, ktorá po odkvitnutí nebráni ďalšej údržbe trávnikov. Kvetinové záhony v trávnikoch tak nevyžadujú finančne náročnú údržbu ako intenzívne záhony vysádzané striedavo
letničkami a cibuľovinami (napr. na Hlavnej ulici). Plochy sa po odkvitnutí cibuľovín kosia ako
bežné trávniky.
Okrem trvaliek, ktoré sa už v trávnikoch udomácnili, sa v Prešove vysádzajú aj ďalšie kvetinové záhony. V centre mesta, ako aj na sídliskách, mesto počas vlaňajšej jesene prostredníctvom dodávateľskej spoločnosti do záhonov vysadilo vyše 12 000 rôznych kvetov.
Približne polovicu z nich tvoria sirôtky, ktoré zakvitnú od bielej cez fialovú, žltú či oranžovú
až po bordovú farbu. Z tohto počtu je vyše 6700 cibuliek tulipánov niekoľkých druhov, zvyšok
tvoria narcisy i rôznorodé modrávky a cesnačky.
Tieto kvety skrášlia okrem Hlavnej tiež Levočskú ulicu i Námestie legionárov. Svojimi pestrými farbami tiež skrášlia množstvo kvetináčov v centre mesta, pri železničnej stanici, pri
Opále či na Námestí mieru.
Jarné cibuľoviny začalo mesto Prešov vysádzať prvýkrát v jeseni 2016 a Prešovčania
i návštevníci mesta si užili farebnejšiu už nasledujúcu jar. Bol to jeden z nápadov, ktorý
zvýraznil vtedajšie oslavy 770. výročia prvej
písomnej zmienky o Prešove. V siedmich
mestských častiach bolo vtedy vysadených
priamo do trávnikov sedem rôznych zmesí
cibuľovín, v každej na sedemdesiatich metroch štvorcových.

Poznáme termín 2. Šarišského Hackathonu!
Programátorský maratón s názvom Šarišský Hackathon sa vlani stretol
s veľkým úspechom, a preto máme pre všetkých skvelú správu! Šikovní študenti
a programátori budú mať možnosť tvoriť aplikácie po druhýkrát, a to v októbri
tohto roka.
Druhý Šarišský Hackathon sa uskutoční od 4. do 6. októbra
2019 v priestoroch SPŠ elektrotechnickej v Prešove. Prihlásiť sa
naň môžu študenti stredných škôl, programátori, ale aj IT nadšenci
a všetci, ktorí chcú svoje nápady pretaviť do užitočných aplikácií. Prihlasovanie bude
možné približne mesiac pred organizovaním podujatia. Všetky informácie nájdete na webovej stránke www.sarisskyhackathon.sk
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Na káve s...
V priestoroch Denného centra na Sabinovskej ulici sa začala písať história
originálnej talkshow Na káve s..., ktorá je venovaná najmä seniorom.
Prvými hosťami talkshow nazvanej Na káve s... boli manželia Eva a Karol. Ich pozvanie do Denného centra na Sabinovskej ulici nebolo náhodné. Pán Karol je posledným
obyvateľom domu, v ktorom sa nachádza toto zariadenie pre
seniorov. Narodil sa v ňom a žil v ňom až do chvíle, keď dom
začalo spravovať mesto.
Súčasťou ich rozprávania boli nielen zaujímavé spomienky, ale aj krásne fotografie, zachytávajúce túto prešovskú rodinu v rozličných životných situáciách.
Na káve s ... bude pokračovať s ďalšími zaujímavými hosťami. V druhom pokračovaní sa
seniori stretli s prešovskou primátorkou Andreou Turčanovou a chystá sa medzi nich aj Adela
Banášová so svojím manželom Viktorom. 					
(mig)

V ZŠ Šmeralova žiaci športujú v novej telocvični
Žiaci, ktorí navštevujú Základnú školu na Šmeralovej ulici v Prešove, sa tešia na
hodiny telesnej výchovy ešte viac. Športujú v novej telocvični.
Základom rekonštrukcie bola úprava hracej plochy veľkej telocvične, rekonštrukcia šatní, sociálnych zariadení
a modernizácia osvetlenia. Telocvičňa
má novú podlahu z dubových parkiet
a pribudlo aj nové športové náradie.
Stavebné práce pozostávali z vybúrania pôvodnej podlahy, odstránenia
obkladov stien, opotrebovaného športového vybavenia a dverí. Oceľové konštrukcie dostali nový náter, zároveň sa v telocvični urobili
omietky a vymaľovali steny. Pribudol aj nový drevený obklad.
Telocvičňa má 4 nové basketbalové koše (2 pre hlavnú plochu a 2 na tréningy), 2 hrazdy a 4 tyče na šplhanie. Na podlahe sú nakreslené čiary na volejbal, basketbal a bedminton.
Rekonštrukciou však prešli aj šatne a sociálne zariadenia. Stavebné úpravy pozostávali z vybúrania pôvodných obkladov stien, dverí, podláh a odstránenia sanitárnych zariadení.
V sprchách aj toaletách je položená nová keramická dlažba a obklad. Pribudli aj nové drevené
dvere a všetky steny dostali nový náter. Po uskutočnení stavebných úprav sa nainštalovali
nové sprchové batérie, umývadlá a toalety, a vymenili sa aj elektrické zariadenia v kabinetoch,
šatniach, sprchách a v umyvárni.
Stavebné práce na telocvični realizovala firma Ing. Miroslav Mularčík – MOVYROB s.r.o.
Celkové náklady boli v objeme 222 499,62 € s DPH, z toho 132 000 € bola dotácia z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a 90 499,62 € financovalo mesto Prešov
z vlastného rozpočtu.
Základnú školu na Šmeralovej ulici navštevuje 676 žiakov, ktorí telocvičňu využívajú počas
hodín telesnej výchovy, ale aj rôznych športových krúžkov. Je však k dispozícii aj mladým
futbalistom, atlétom či karatistom.						
(len)
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Z nášho mesta
V Prešove sme oslávili Medzinárodný deň žien

Medzinárodný deň žien sme si v Prešove pripomenuli spolu s našimi seniorkami.
V PKO Čierny orol sa pri tejto príležitosti rozdávali nielen kvety, ale aj dobrá
nálada.
„Chcem Vám poďakovať za to, ako sa staráte, ako vychovávate a ako ste obetavé a dokážete nám všetkým poskytnúť
lásku,“ prihovoril sa seniorkám viceprimátor mesta Prešov Vladimír Feľbaba.
Historickú sálu PKO Čierny orol zaplnili nielen seniorky z prešovských denných centier a stacionárov, ale aj členky Slovenského zväzu zdravotne postihnutých, Združenia kresťanských senio
rov, Jednoty dôchodcov Slovenska a ďalších organizácií.
Popoludnie im spríjemnili hudobné, spevácke a tanečné vystúpenia v podaní folklóristov
zo súboru Jablonečka, ktorí pripravili program spolu s detským folklórnym súborom Jablučko
z Pečovskej Novej Vsi. Dámy si tak z podujatia odniesli nielen kvety, ale aj úsmev a dobrú
náladu.Medzinárodný deň žien pre seniorov pripravil Odbor sociálnych služieb mesta Prešov.
(len)

Mestský klub pre seniorov
Členovia prešovskej Mestskej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska
sa môžu stretávať v nových klubových priestoroch. Zrekonštruovali si ich
svojpomocne.
„Chcem sa poďakovať mestskému úradu, som vďačný aj poslancom, ktorí hlasovali
za pridelenie priestorov pre nás, aj spoločnosti Prešov Real, s ktorou spolupracujeme,
a ktorej zamestnanci nám pomáhali, aby sme to tu vybudovali tak, aby sme sa cítili dobre,“ uviedol Ján Čižmár, predseda prešovskej Jednoty dôchodcov Slovenska (JDS) počas
otvorenia Mestského Klubu JDS. Slávnostné prestrihnutie pásky v nových priestoroch sa
uskutočnilo za účasti prešovského viceprimátora Vladimíra Feľbabu, poslancov mestského
zastupiteľstva i ďalších hostí. Tým sa oficiálne začala činnosť klubovne, ktorú členovia tejto
seniorskej organizácie nájdu na Hlavnej 67.
„Nás, dôchodcov je v Prešove veľa, ale sme radi, že sa nám podarilo vybaviť aspoň
jednu miestnosť. Je to neveľký priestor, ale je náš. Chceme tu robiť všetko, čo zaujíma
našich členov, ale tiež, aby si mali kde sadnúť a zaspomínať si na to, ako budovali a rozvíjali Prešov, keď boli aktívni,“ podotkol Ján Čižmár.
Priestory, ktoré seniori dostali od mesta, si zrekonštruovali sami. „Poďakovanie tak patrí
aj našim členom, ktorí tu odpracovali mnoho hodín, angažovali sa a pomáhali, aby sme to
opravili a urobili všetko pre to, aby priestory mali dôstojnú a kultúrnu podobu,“ doplnil šéf
prešovskej organizácie, ktorý nadšene rozprával, ako svojpomocne zrekonštruovali elektrinu,
opravili steny i podlahy, vymaľovali i zariadili si ho. „Máme tu kanceláriu, väčšiu klubovú
miestnosť i kuchynku a sociálne priestory. Nie je to veľké, ale je to naše,“ tešil sa a dodal:
„Každý si musí uvedomiť, že raz bude starý a dôchodcovia potrebujú mať zázemie na
svoje stretávanie sa, aby mali pocit, že spoločnosť ich ešte potrebuje.“
Nový Mestský klub JDS bude slúžiť členom všetkých základných organizácií na území
mesta. V Prešove ma JDS aktuálne cca 1200 členov.				
(mig)
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Nový Mestský cintorín v Prešove
je nominovaný na prestížne ocenenie
Nový mestský cintorín v Prešove vyriešil v meste dlhodobý problém
s pochovávaním. Už vďaka prvej etape jeho výstavby v Prešove pribudli hrobové
miesta. Stal sa však aj estetickým a dôstojným pietnym miestom. Teraz je
nominovaný na prestížne ocenenie BIG SEE ARCHITECTURE AWARD 2019.
„Výstavbou prvej etapy Mestského cintorína sme vyriešili dlhodobý problém s nedostatkom hrobových miest novou plochou na pochovávanie s moderným vzhľadom. Nominácia na toto prestížne ocenenie nás veľmi teší“ uviedla primátorka Andrea
Turčanová .
Projekt Prešov – Mestský cintorín – lesopark z ateliéru STOA architekti bol vybraný
na cenu BIG SEE ARCHITECTURE AWARD
2019 a nominovaný medzi najlepšie projekty – Grand Prix v kategórii Landscape and
urban space (krajinný a urbánny priestor).
Táto nominácia svedčí nielen o kvalite návrhu, ale predovšetkým o pozitívnom prístupe
a otvorenosti mesta Prešov modernej architektúre, kultúre a verejnému priestoru.
Nadnárodné ocenenie BIG SEE ARCHITECTURE AWARD 2019 vyberá najkvalitnejšie projekty z 18 krajín Európy v kategóriách: komerčná architektúra, rezidenčná
architektúra, a krajinný a urbánny priestor.
Dominantou Mestského cintorína sa stala západná brána ako vstup z Urxovej ulice,
ktorá je nielen orientačným bodom veľkej plochy cintorína, ale aj symbolom zastavenia
sa a stíšenia pred vstupom na cintorín. „Je riešená z oceľového plechu zámerne upraveného cortenovou vrstvou, tzv. riadenou hrdzou, čo vlastne symbolizuje prirodzené
starnutie ľudskej schránky,“ vyjadrili sa autori projektu, architekti Andrea Macejková
a Miroslav Macejko z ateliéru STOA architekti s.r.o. Za bránou je vysadená lipová alej,
ktorá rokmi zmohutnie a celok zaujímavo dotvorí.
Na novom mestskom cintoríne je priestor pre 2700 hrobových miest, koncipovaný je
však nielen pre klasické hrobové miesta, ale aj pre tzv. zelené, urnové či detské hroby.
Prešov získal týmto priestorom hrobové miesta približne na 20 rokov.
Pred novým vstupným portálom na Urxovej ulici je vybudované aj parkovisko, kde
vzniklo 56 nových parkovacích miest, pribudlo nové osvetlenie, prístupový chodník a zrealizovali sa aj sadové úpravy.
V blízkosti nového Mestského cintorína je aj Dom smútku na Šváboch, ktorý takisto
prešiel rozsiahlou rekonštrukciou. Po rozšírení hlavnej budovy, ktorej predchádzalo búranie veľkej časti pôvodnej stavby, získal krajší a modernejší vzhľad a stal sa dôstojným
miestom poslednej rozlúčky. Krajší je i exteriér okolo budovy, kde sa vysadila nová zeleň
a pribudlo aj 12 podzemných kontajnerov.
(len)
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Z nášho mesta
Poznáte informačné kanály mesta Prešov?
•S
 MS-info – služba, ktorú mesto Prešov spustilo pred dvoma rokmi, je výborným a ľahko dostupným zdrojom informácií z diania v meste. Všetko dôležité sa dozviete rýchlo,
jednoducho a navyše bezplatne. Bezplatná je aj registrácia, po ktorej
všetky potrebné informácie z Prešova máte priamo vo svojom mobile či
počítači. Vybrať si môžete informovanie prostredníctvom mobilnej aplikácie, e-mailov či SMS správ.
1. M
 obilná aplikácia v smarfóne – môžete si ju zadarmo stiahnuť (Android): SMS-Info
na Google Play – systém Vám doručí oznam na mobilnú aplikáciu a ak nie ste práve
on-line, o krátku chvíľku Vám ju doručí ako obyčajnú krátku bezplatnú SMS správu.
2. E-mail – prihláste sa na bezplatný odber správ e-mailom: https://sms-info.eu/sk/
spravy/odosielatel/presov
3. S
 MS – Prihláste sa na odber správ prostredníctvom SMS: https://sms-info.eu/
sk/spravy/odosielatel/presov
Stačí si len zvoliť spôsob (môžu byť aj všetky), určiť kategórie odoberaných správ (podujatia v meste, stavebné konania a iné) a nestane sa, že by Vám z diania v Prešove
niečo „ušlo“. Po zadaní overovacieho kódu ste prihlásený na odber správ. Rovnako
jednoducho si môžete zmeniť nastavenia alebo sa odhlásiť z odberu. Registrácia je
možná na https://sms-info.eu/sk/spravy/odosielatel/presov
•P
 rešov – oficiálne stránky mesta – oficiálna
webová stránka – poskytuje občanom všetky oficiálne informácie o meste Prešov, mestskom úrade, mestskom zastupiteľstve, mestských firmách,
o postupoch pri vybavovaní rôznych náležitostí...
jednoducho všetko (www. presov.sk)
•M
 esto Prešov – oficiálna stránka – facebookový profil mesta Prešov poskytuje predovšetkým informácie
o aktuálnom dianí v našom meste a o podujatiach, ktoré
sa v našom meste organizujú (https://www.facebook.
com/msupresov/)
•m
 estopresov official – Oficiálny Instagram mesta Prešov – aktuality a zaujímavosti z Prešova v obrazoch (https://www.instagram.com/mestopresovofficial/?hl=sk)

•T
 V Mesto Prešov – Oficiálna stránka – oficiálny
YouTube kanál mesta s krátkymi videami zachytávajúcimi aktuálne dianie v meste (https://www.youtube.
com/channel/UCSbCfHkg5JFSorBb2WuWzVA)
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Výzva na verejné
pripomienkovanie
kroniky mesta Prešov za rok 2017
Verejnosť môže pripomienkovať kroniku
mesta Prešov za rok 2017. Svoje pripomienky,
prípadne doplnky zasielajte v elektronickej
podobe do 30. apríla 2019 kronikárke mesta
Prešov na adresu jackovicova@zoznam.sk
alebo na Oddelenie kultúry a cestovného
ruchu MsÚ v Prešove na maria.putnocka@
presov.sk
Za pomoc a spoluprácu vám vopred srdečne
ďakujeme. Pracovná verzia Kroniky mesta Prešov
za rok 2017 je zverejnená na https://www.presov.
sk/kroniky-mesta-presov.html

Dotácia pre opatrovateľky
Mesto Prešov získalo z európskych zdrojov dotáciu takmer pol milióna eur.
Podporí ňou udržanie pracovných miest pre opatrovateľky a zároveň dostupnosť
opatrovateľskej služby pre obyvateľov, ktorí sú na ňu odkázaní.
„Domáca opatrovateľská služba je dlhodobo vyhľadávanou sociálnou službou,
ktorú v Prešove poskytujeme pre seniorov a osoby so zdravotným postihnutím. Vďaka úspešnému projektu zameranému na udržanie pracovných miest pre opatrovateľky ich dokážeme stabilizovať a zároveň zvýšiť kvalitu tejto služby,“ pripomenula
primátorka Andrea Turčanová v súvislosti s práve začatou realizáciou projektu „Podpora
opatrovateľskej služby v meste Prešov“, na ktorú prešovská samospráva získala z európskych zdrojov podporu v objeme takmer pol milióna eur.
Hlavným cieľom projektu je podpora dostupnosti opatrovateľskej služby pre obyvateľov, ktorí sú na túto službu odkázaní, prostredníctvom udržania pracovných miest pre
opatrovateľky.
Projekt zníži dopyt po inštitucionálnej starostlivosti, pretože opatrovateľská služba je
klientom – fyzickým osobám odkázaným na pomoc inej osoby poskytovaná v ich prirodzenom prostredí.
Realizácia projektu, na ktorý mesto získalo 499 980 eur, potrvá tri roky – od marca
2019 do apríla 2021.
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
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Zo života mestských častí
Mestská časť č. 1 (Sídlisko III., Sídlisko Mladosť, Rúrky)

Vážení občania Sídliska 3 a Rúrok,
prihováram sa Vám ako poslanec mestského zastupiteľstva, do ktorého ste
ma pred niekoľkými mesiacmi zvolili a mám tak možnosť aktívne ovplyvňovať
dianie v našom meste. Tak, ako som sľúbil, snažím sa zameriavať na oblasti, ku
ktorým mám blízko a cítim sa v nich byť kompetentný.
Pokračujeme v realizácii celkového zateplenia budovy Nákupného
centra Družba. Zateplenie zvýši energetickú efektívnosť budovy, docielime
tak zníženie prevádzkových nákladov
na energie a zároveň dostane budova
modernejší a čistejší charakter.
Chcem sa poďakovať pani primátorke Ing. Andrei Turčanovej, ktorá si
osobne prešla rekonštrukciu Nákupného centra Družba, ale aj budovu
a priestory, kde sídli folklórny súbor
Šarišanček. V tomto prípade budú vyčlenené finančné prostriedky na obnovu interiérových podláh. Z tohto dôvodu sa posunul termín ukončenia stavby, no robíme všetko pre to, aby vo vynovených priestoroch
mohli naši mladí folkloristi začať trénovať čo najskôr.
S Technickými službami mesta Prešov ďalej rokujeme ohľadom opravy oplotenia
a osvetlenia výbehu pre psov. Táto čiastočná rekonštrukcia by mala prispieť k zlepšeniu
kvality prostredia výbehu a týmto spôsobom sa budú naďalej zlepšovať podmienky pre
majiteľov zvierat na Sídlisku 3.
Krátke oznamy pre obyvateľov:
Časť Tomášikovej ulice – Za Centrumom, od Antona Prídavku smerom k Prostějovskej – je už pre motorové vozidlá jednosmerná. Je preto potrebné, aby si vodiči viac
všímali dopravné značenie. V tomto prípade sa tak riešilo odľahčenie dopravy na tejto
časti ulice a jej plynulejšia prejazdnosť.
Výrub stromov a ich orez sa realizuje v zmysle harmonogramu, ktorý
predložil organizačný odbor Oddelenia komunálnych služieb na základe
žiadosti občanov Sídliska 3.
Za VMČ 1
Igor Kivader
Zasadnutie výboru Mestskej časti 1 v mesiaci máj
PhDr. Mikuláš Komanický (predseda), RNDr. Zuzana Bednárová, PhD., PaedDr. Slávka Čorejová, Ing. Jozef Demčák, Ing. Juraj Hudáč, Igor Kivader, Ing. Svetlana Pavlovičová, MBA.
2.5.2019 (štvrtok) o 17.00 hod. v Kultúrnom stredisku PKO Centrum na Prostějovskej
ul. č. 35D

Zo života mestských častí

10

Mestská časť č. 2

(Sídlisko II., Pod a Za Kalváriou, Pod Kamennou baňou,
Pod Wilec hôrkou, Borkut, Vydumanec, Kyslá voda, Cemjata)
Milí Prešovčania,
po pozitívnych ohlasoch týkajúcich sa histórie Cemjaty v minulom čísle
mesačníka by som Vám tento mesiac rada opísala históriu, dovolím si tvrdiť,
najkrajšieho miesta a ešte krajšieho výhľadu na mesto Prešov, našu Prešovskú
Kalváriu.
Prešovská Kalvária je komplex barokových kaplniek a kostola, nachádzajúci sa na pahorku na západnom okraji Prešova. V minulosti bola považovaná
za druhú najkrajšiu kalváriu na území Uhorska (po
banskoštiavnickej kalvárii).
Vznikla začiatkom 18. storočia, pôsobením jezuitov v období rekatolizácie z iniciatívy Spolku umierajúceho Krista. S výstavbou prvých sakrálnych objektov sa začalo v roku 1720, ale niektoré kaplnky
krížovej cesty sa budovali ešte aj v 19. storočí. V roku
1721 bola ako prvá posvätená kaplnka Krista na Olivovej hore a kríž. Stavbu realizovali z prostriedkov mesta a darcov spomedzi mešťanov a okolitej šľachty. Celý komplex Kalvárie bol
ukončený až v roku 1893 a okrem kostolíka sv. Kríža ho tvorí štrnásť kaplniek krížovej cesty,
kaplnka Svätých schodov, katakomby a priľahlý cintorín.
Barokový Kostol Sv. Kríža postavili v roku 1753. Stavbu viedol Fratišek Perger, ktorý
staval tiež Kalváriu v Banskej Štiavnici. Nástenné maľby v interiéri sú dielom prešovského maliara Ondreja Trtinu. Barokový priestor kostola využitím farieb a svetla opticky pôsobí väčším
dojmom než akým je reálne. Nad oltárom sú tri kríže a sochy Panny Márie, Márie Magdalény
a sv. Jána apoštola. Ku kostolíku boli v roku 1766 pristavené z obidvoch strán bočné kaplnky.
Z juhu – Božského srdca a zo severu Božského hrobu. V kostole sú tri zvony, z rokov 1752,
1774 a 1824. Kostol slávnostne vysvätili aj s celým dovtedy stojacim komplexom Kalvárie 14.
9. 1769.
Krížová cesta pozostáva z týchto 14-tich kaplniek: 1. Posledná večera, 2. Ježiš na
Olivovej hore, 3. Ježiš udretý pred veľkňazom Annášom, 4. Sväté schody,
5. Bičovanie, 6. Neznámy fundátor, 7. Ježišovo stretnutie s plačúcimi ženami,
8. Ukrižovanie, 9. Kristus na kríži, 10. Sňatie z kríža, 11. Uloženie do hrobu,
12. Zmŕtvychvstanie, 13. Neveriaci Tomáš, 14. Nanebovstúpenie.
Ku komplexu Kalvárie patrí okrem kostola a kaplniek aj cintorín a katakomby. Katakomby boli postavené v 1836 a slúžili ako hrobka pre kňazov. Ich múr
pri pohľade z mesta vytvára dojem hradieb. Na cintoríne sa zachovali umelecky senné krypty v empírovom a historizujúcom slohu.
Zdroj informácií a obrázkov: internet
Mgr. Jaroslava Kutajová
Za VMČ 2 Vám prajeme požehnané Veľkonočné sviatky.
predsedníčka VMČ 2
Zasadnutie výboru Mestskej časti 2 v mesiaci máj
Mgr. Jaroslava Kutajová (predsedníčka), Ing. Richard Drutarovský, Ing. Lenka Kohániová.
2.5.2019 (štvrtok) o 17.00 hod. v ZŠ na ul. Československej armády č. 22 v jedálni na
Odborárskej ul. č. 30.
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Zo života mestských častí
Mestská časť č. 3

(sever mesta, Šidlovec, Dúbrava, Surdok, Kúty, Nižná Šebastová)
Vážení čitatelia Prešovského magazínu,
koncom minulého roka mesto ukončilo práce na dvoch strategických dokumentoch, ktorých
spracovanie bolo v gescii Komisie MsZ mesta Prešov pre územný plán, výstavbu, dopravu a životné prostredie. Prvým z nich je Masterplan dopravy, druhým dokumentom je Manuál tvorby verejných priestranstiev mesta Prešov, ktorý spracovalo Architektonické štúdio Atrium s. r. o. z Košíc.
Na tomto mieste je potrebné sa poďakovať bývalému poslancovi za VMČ č. 3 Martinovi Lipkovi,
ktorý zabezpečil jeho financovanie.
Manuál tvorby verejných priestranstiev mesta Prešov pozostáva zo 4 základných kapitol. Prvá
kapitola „Verejný priestor“ sa zaoberá definovaním pojmov ako je „verejný priestor“ a „verejné priestranstvo“. Definuje kvalitu, vymedzenie a možnosti prístupov k tvorbe verejných priestranstiev.
V ďalšej časti sa venuje definovaniu významu, účelu a použitiu manuálu, zhodnoteniu súčasného
stavu a výstupu prieskumu tzv. pocitových máp. Tie slúžili v rámci manuálu ako nástroj získavania
podnetov pre rozvoj mesta od občanov.
Typom verejných priestranstiev sa venuje druhá kapitola, a to zónovaniu mesta na historické
mesto, centrálne mesto, moderné mesto, rodinné mesto, zelené mesto a na areály a komplexy.
Potom popisuje sieť ulíc, ako mestská trieda a ulica, obytná, zdieľaná a kompletná ulica. Takisto
prináša riešenia ulíc v spomenutých mestských zónach. Tento istý princíp sa opakuje aj pri námestiach, nábrežiach, verejných priestoroch zelene, vnútroblokoch a pasážach.
Tretia kapitola rozoberá časti verejných priestranstiev. Úvodom sa venuje komunikáciám a spevneným plochám, ďalej cyklocestičkám, komunikáciám pre autá, križovatkám, parkoviskám, zastávkam MHD, ihriskám, dažďovým záhradám, mestskému včelárstvu a komunitnému kompostovaniu.
Posledná štvrtá kapitola sa venuje kľúčovým prvkom verejných priestranstiev, a to materiálom
a povrchom, ako aj prvkom vegetácie. Manuál prináša zásady navrhovania i starostlivosti a podrobné
odporúčania pre stromy, stromoradia, krovité a bylinné porasty, trávniky a pobytové lúčky. V ďalšej
časti sa zaoberá prvkami technickej infraštruktúry, vonkajšieho osvetlenia a mestského mobiliáru.
Detailne analyzuje a prináša odporúčania pre lavičky, cykloprvky, nádoby na odpad, prístrešky
a označníky MHD, vodné prvky, orientačné a informačné tabule, zábrany a bariéry, ako aj protihlukové steny. Nakoniec sa kapitola venuje objektom zariadení a služieb, vonkajšej reklame a umeniu
vo verejnom priestore.
V zadaní mali košickí architekti spracovať Manuál tvorby verejných priestranstiev mesta Prešov ako základný nástroj na zlepšovanie kvality verejných priestranstiev. Som presvedčený, že zadanie bolo splnené a autori sa úlohy zhostili so cťou,
za čo im patrí poďakovanie. Mesto Prešov tak získalo inovatívny a na Slovensku
jednoznačne prvý koncepčný dokument zameraný na tvorbu verejných priestranstiev. Ten však prinesie vyššiu kvalitu verejného priestoru, iba keď návrhy, zásady, odporúčania a zistenia manuálu zakomponujeme do nového územného plánu
mesta, všeobecne záväzných nariadení a príslušných smerníc dotýkajúcich sa investícií a údržby verejného priestoru.
Ing. Rastislav Mochnacký
predseda Komisie Mestského zastupiteľstva mesta
Prešov pre územný plán, výstavbu, dopravu a životné
prostredie a predseda VMČ č. 3

Zasadnutie výboru Mestskej časti 3 v mesiaci máj
Ing. Rastislav Mochnacký (predseda), Ing. Marta Kollárová, PhD., Mgr. Pavol Neupauer, Ing.
František Oľha.
6.5.2019 (pondelok) o 17.00 hod. v bývalom Mestskom kultúrnom stredisku Nižná Šebastová, Haburská 9.
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Mestská časť č. 4 (stred mesta, Staré mesto)
Milí čitatelia,
jar je tu, a tak ako každý rok sa začalo s čistením ulíc a chodníkov po zimnej údržbe. Tieto práce zabezpečujú Technické
služby mesta Prešov, a.s., ktoré strojovo čistia chodníky a krajnice ciest a Správa a zimná údržba prešovských ciest, s.r.o.,
ktorá čistí cesty. Podrobný harmonogram prác aj s označením,
či už komunikácia bola vyčistená, čistí sa alebo bude čistená
nájdete na webovej stránke mesta www.presov.sk. Harmonogram môže byť samozrejme ovplyvnený aktuálnym počasím
a práce potrvajú do začiatku mája.
Zima je za nami, a to umožňuje pokračovať v začatých
stavebných aktivitách. Jednou z nich je aj dokončenie cyklochodníka na ulici Masarykovej, medzi ul. Kuzmányho a ul.
Hurbanistov. Dokončenie cyklocyklochodník ul. Masarykova
chodníka je naplánované v prvej
polovici mesiaca jún. Ďalšia stavebná aktivita, ktorá sa začala realizovať v novembri minulého
roka, je úprava plochy na SDH. V predchádzajúcich rokoch sa
v tejto lokalite, konkrétne oproti strednej škole na SDH 2 – 4
upravilo verejné priestranstvo, vznikli nové parkovacie plochy,
došlo k prepojeniu chodníka, osadilo sa verejné osvetlenie
a lavičky. Úpravou ďalšej plochy na SDH pribudnú nové parkovacie miesta, vysadí sa nová zeleň namiesto stromov, ktoré
boli nútené ustúpiť stavebným prácam. Ukončenie stavebných
prác je naplánované do konca mesiaca apríl.
Na záver Vám želám, aby jarné slnko prinieslo všetkým pohodu a úsmev na tvári.
Vaše námety a postrehy pre lepší život v mestskej
časti nám môžete zasielať
aj elektronicky na adresu
vmc4@presov.sk.

Úprava plochy SDH

Ing Renáta Fedorčíková
predsedníčka VMČ 4

Zasadnutie výboru Mestskej časti 4 v mesiaci máj
Ing. Renáta Fedorčíková (predsedníčka), Mgr. Emil Chlapeček, Ing. Martin Kovalčík, PhDr.
Janette Langová.
6.5.2019 (pondelok) o 15.00 hod. v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove na
Jarkovej ul. č. 24 (III. poschodie)
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Mestská časť č. 5 (Solivar, Soľná Baňa, Šváby)
Milí Prešovčania,
úvodom mi dovoľte, aby som sa Vám predstavil ako novozvolený poslanec mestského
zastupiteľstva v Prešove za mestskú časť Solivar, Soľná Baňa, Šváby, a zároveň ako poverený
zástupca primátorky mesta Prešov. Veľmi si vážim prejavenú dôveru v uplynulých komunálnych voľbách a v nasledujúcom období chcem svedomito a čestne vykonávať svoj mandát.
Viem, že nás spolu s ostatnými poslancami čaká veľa práce, ale verím, že sa nám zachová chuť a odhodlanie pomáhať ľuďom a nášmu mestu počas celého funkčného volebného
obdobia.
V uplynulých komunálnych voľbách sme ako kandidáti prichádzali so svojím volebným
programom. Trápia nás problémy v našej mestskej časti, ale aj problémy v rámci celého
mesta Prešov. Niekedy však aj samotní poslanci potrebujú pomoc a súčinnosť obyvateľov pri
zlepšení a zveľaďovaní verejných priestranstiev. Dovoľte mi preto, aby som aj takouto formou
apeloval na obyvateľov mesta Prešov, aby komunikovali so zvolenými poslancami za danú
mestskú časť a oslovovali ich so svojimi podnetmi a požiadavkami. Určite poviem za všetkých
poslancov mestského zastupiteľstva v Prešove, že sme tu pre Vás a urobíme všetko pre budúci rozvoj mestských častí, ako aj samotného mesta Prešov.
Počas svojho krátkeho pôsobenia ako poslanca mestského zastupiteľstva v Prešove sa
spolu s kolegami z mestskej časti plne angažujem na chode a správe našej mestskej časti
Solivar, Soľná Baňa, Šváby. Ešte v mesiaci január sa nám podarilo uskutočniť viacero stretnutí
so zástupcami SVP, š.p. – Správa povodia Bodvy a Hornádu, kde sme aj priamo v teréne
apelovali na čo najrýchlejšie pokračovanie čistenia koryta Soľného potoka. Naša požiadavka
sa v súčasnosti projektovo spracováva a pevne verím, že sa v blízkej dobe aj začne realizovať. Nemenej dôležitú pozornosť v súčasnosti venujeme požiadavkám, ktoré súvisia s bežnou
údržbou (opravou zábradlí, posypom ciest a chodníkov či nakladaním s odpadmi atď.) alebo
komerčnými službami (osadenie bankomatu na Solivare, kde patrí moje poďakovanie okrem
poslancov za našu mestskú časť aj osobitne Mgr. Petrovi Krajňákovi, predsedovi VMČ 5.).
Keďže peňazí nášho mesta nie je toľko ako by sme chceli, snažíme sa pomaly určovať priority
vo vzťahu k oprave chodníkov a ciest. Tu samozrejme prosím o trpezlivosť. Aj keď máme snahu o opravu všetkých poškodených ciest a chodníkov v našej mestskej časti či zamedzeniu
pretekania do prevádzok na ul. Švábskej v rámci bývalých garáží, sme limitovaní finančnými
zdrojmi. Určite to však nič nemení na situácii, že zdroje na údržbu a opravu budeme hľadať ďalej. K dianiu v našej mestskej časti ešte spomeniem, že sa rovnako
aktívne venujeme výstavbe kanalizácie na ul. Gápľovej a otázkam týkajúcim sa
rozšírenia ul. Solivarskej.
V neposlednom rade mi dovoľte vyjadriť svoje vnútorné presvedčenie, že hoc
som mladý poslanec, chcem zastupovať všetkých občanov nášho mesta s energiou a chuťou. Prajem Vám všetkým pekný a úspešný mesiac apríl.
Za VMČ č. 5

JUDr. Vladimír Feľbaba

Zasadnutie výboru Mestskej časti 5 v mesiaci máj
Mgr. Peter Krajňák (predseda), PaedDr. Miroslav Benko, MBA, JUDr. Vladimír Feľbaba, Ing.
Ľudovít Malaga.
6.5.2019 (pondelok) o 18.00 hod. v Kultúrnom dome PKO na Solivarskej ul. č. 80
v Prešove-Solivare.
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Mestská časť č. 6 (časť sídliska Sekčov)
Vážení čitatelia prešovského magazínu, milí Sekčovčania,
prišla jar a čoraz teplejšie jarné počasie nás
láka do ulíc nášho sídliska, preto po dlhom zimnom období Vám odporúčam návštevu našich
športovísk, detských ihrísk a fit parkov.
Areál ihrísk ZŠ Májové námestie, kde si
na svoje prídu všetky vekové kategórie, najmä
rodiny s deťmi, ale aj vyznávači kolektívnych
športov, je ideálnym miestom na trávenie Vášho
voľného času.
Jarné mesiace sú
spojené s upratovaním
po zime. V tomto období
sa v meste aj na našom
sídlisku Sekčov upratujú
chodníky, krajnice ciest,
nákupné centrá, schody, lávky, mosty a všetky
vnútroblokové chodníky
v meste. Práce kontrolujú Technické služby
mesta Prešov a.s. a taktiež Správa a údržba
prešovských ciest s.r.o.
Postupujú podľa harmonogramu práce, ktorý potrvá až do mája.
Podnikateľov a prevádzkovateľov letných terás chcem upozorniť
na podanie žiadosti na prevádzku vonkajších letných terás, ktoré
nám počas teplých dní poskytujú oázu oddychu a príjemnej sídliskovej atmosféry.
Máme obdobie pôstu a v mesiaci apríl privítame Veľkú noc, ktorá
je najkrajším a najväčším sviatkom kresťanov. Zahĺbení do seba skúsme otvoriť srdcia pre iných, možno
okoloidúcich či susedov. Ak môžeme, vytvorme sídlisko plné ľudí dobrej vôle ochotných pomáhať a tvoriť
spolu pekné okolie aj mesto.
Prichádzajúce slnečné dni jari nech sú plné novej
energie pre život a spájajú nás s prírodou, športom,
relaxom, ale aj kultúrou.
Krásne spoločné chvíle na Sekčove Vám želá
Zuzana Tkáčová
predsedníčka VMČ 6

Zasadnutie výboru Mestskej časti 6 v mesiaci máj
Zuzana Tkáčová (predsedníčka), PhDr. Rudolf Dupkala, PhD., MBA, DBA, Mgr. Michal Džupin, MUDr. Daniela Mrouahová.
2.5.2019 (štvrtok) o 17.30 hod. v ZŠ na Májovom námestí č. 1.
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Mestská časť č. 7 (časť sídliska Sekčov, Šalgovík)
Milí čitatelia Prešovského magazínu,
je mi veľkou cťou, že sa Vám môžem touto cestou prvýkrát prihovoriť ako poslanec
za mestskú časť č. 7 – časť sídliska Sekčov a Šalgovík. Začína apríl, mesiac s jasným
signálom, že jar sa rozvíja naplno. Príroda sa prebúdza zo zimného spánku, počuť štebot
vtákov, začínajú kvitnúť prvé kvety. Na našu mestskú časť si lepšie posvieti slnko a okrem
peknej prírody zbadáme aj to, čo pred nami schovával sneh a ľad.
Už predkovia vychádzali z toho, že na zabezpečenie prosperity hospodárstva, dobrej
úrody, zdravia ľudí i domácich zvierat platí, že musia upratať dom, vyčistiť dvor a celé
gazdovstvo. Nastal teda čas upratovania, skrášľovania a spríjemňovania okolia zo strany
mesta, ale aj vlastnými silami. V našej mestskej časti budeme mať od 3. apríla na 7 dní
pristavené veľkokapacitné nádoby na odpad. Rozmiestnenie veľkoobjemových kontajnerov je zobrazené v geografickom informačnom systéme na mape umiestnenej na webe
mesta. Tohtoročný apríl sa spája s najvýznamnejším sviatkom kresťanov – Veľkou nocou.
Pre ďalších je apríl mesiacom Sviatkov jari s tradičnými zvykmi, oblievačkou a šibačkou.
Určite chceme, aby sme spoločne prežívali či už Veľkonočné sviatky alebo Sviatky jari,
dôstojne a radostne, preto aj pri ich príprave môže pomôcť váš zlepšujúci návrh. Stačí
prísť na zasadnutie výboru našej mestskej časti, kde máte priestor na prezentáciu rôznych Vašich postrehov a riešení, s ktorými sa snažíme potom popasovať. Aj keď nie je
v našich silách všetky požiadavky splniť podľa Vašich predstáv, pretože tento rok bude
na nové investície slabší, budeme o nich informovať kompetentných. Na poslednom zasadnutí výboru sme konštatovali, že prednostne potrebujeme dokončiť novú svetelnú
križovatku ulíc Armádneho generála Svobodu – Jurkovičova – Pod Táborom, zrealizovať
opravu strechy na MŠ Jurkovičova a začať s prvou etapou chodníka na Teriakovskej ulici.
Značná časť mestského rozpočtu je tohto roku nasmerovaná na rekonštrukcie nášho
futbalového a hokejového štadióna. Naďalej pre nás ostáva prioritou riešenie statickej
dopravy a odpadovej politiky na našom sídlisku.
Naše najbližšie stretnutie sa uskutoční 4. 4. 2019 o 16.30 v jedálni ZŠ Šrobárova,
kde máme sľúbenú účasť zástupcov mesta, aby Vám predstavili projekt prepojenia ulíc
Sibírskej – Pod Šalgovíkom, všetci ste vítaní.
Veľkonočné vajce je vraj symbolom jednoty, aby rodina držala spolu
ako bielok a žĺtok v ňom. Ja a moji kolegovia poslanci si želáme podobnú
rodinnú jednotu s Vami pri riešení rôznorodých nedostatkov v našej mestskej časti, ohľaduplnosť a toleranciu pri vzájomnej komunikácii. Prajeme
Vám pokojné a radostné sviatky, ženám veľa vody, chlapom veľa síl pri
oblievačke a šibačke.
S pozdravom

Ing. Martin Lukáč
poslanec VMČ 7

Zasadnutie výboru Mestskej časti 7 v mesiaci máj
Lukáš Anderko (predseda), Doc. PhDr. Štefánia Andraščíková, PhD., MPH, PhDr. Marcela
Antolová, JUDr. Martin Eštočák, Ing. Martin Lukáč.
2.5.2019 (štvrtok) o 16.30 hod. v jedálni ZŠ na Šrobárovej u. č. 20

Kultúra

Divadlo Jonáša Záborského
Námestie legionárov 6

02.04. | 16:00 | MS
KLUB PRIATEĽOV DJZ
voľný vstup
03.04. | 10:00 | VS
ČERVENÁ ČIAPOČKA
pre školy
na motívy bratov Grimmovcov | réžia: Michal Náhlík
04.04. | 18:30 | MS
ŽENBA
8€
autor: Nikolaj Vasilievič Gogoľ | réžia: Svetozár Sprušanský
05.04. | 18:30 | HB
V DOBROM AJ V ZLOM
5|6|8 €
autor: Ján Skála / réžia: Alena Lelková
07.04. | 18:30 | VS
KLIMAKTÉRIUM... A ČO?
17 €
autorka: Elżbieta Jodłowska | réžia: Svetozár Sprušanský
08.04. | 18:30 | HB
EUGEN ONEGIN
5|6|8 €
autor: Alexander Sergejevič Puškin | réžia: Marián Pecko
09.04. | 18:30 | MS
ŽENBA 135x
8€
10.04. | 18:30 | MS
TEROR
7€
autor: Ferdinand von Schirach / réžia: Adriana Totiková
12.04. | 10:00 | HB
SATURNIN
pre školy
autor: Zdeněk Jirotka | réžia: Marek Zákostelecký
12.04. | 18:30 | MS
KATI
7€
autor: Martin McDonagh | réžia: Michal Náhlík
14.04. | 16:00 | HB
SATURNIN
4|5|7 €
Platí 50% zľava na karty EURO 26 | ISIC | ITIC.
15.04. | 10:00 | HB
SATURNIN
pre školy
16.04. | 10:00 | VS
NIKOLA ŠUHAJ 90x
pre školy
autori: M. Náhlík – M. Husovský – V. Mikula | réžia: M. Náhlík
17.04. | 10:00 | VS
NIKOLA ŠUHAJ
pre školy
17.04. | 18:30 | HB
OBCHOD NA KORZE 60x
4|5|7 €
autor: Ladislav Grosman | réžia: Marián Pecko
18.04. | 18:30 | HB
VESELÉ PANIE Z WINDSORU
5|6|8 €
autor: William Shakespeare | réžia: Mariana Luteránová
21.04. | 16:00 | HB
VESELÉ PANIE Z WINDSORU
5|6|8 €
25.04. | 18:30 | MS
TRÓN MILOSRDENSTVA
7€
autor: Neil LaBute | réžia: Jakub Nvota
26.04. | 18:30 | VS
NIKOLA ŠUHAJ
12|14 €
28.04. | 16:00 | VS
UMENIE VRAŽDY hosť
22|25 €
autor: Joe DiPietro / réžia: Eduard Kudláč
30.04. | 18:30 | MS
TEROR
7€
DJZ na zájazde
01.04. | 19:00
REVÍZOR
v Mestskom divadle Žilina

02.04. | 10:00
REVÍZOR
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v Mestskom divadle Žilina

Divadlo Alexandra Duchnoviča
Jarková 77

3.4. o 19:00 na VS
NA REVÍZIU
6/3 €
M. L. Kropivnickij, Réžia: Andriy Romaniy
10.4. o 19:00 na VS
KRÁĽ UBU
6/3 €
Alfred Jarry, Réžia: Braňo Mazúch
13.4. o 19:00 na MS
MOSKVA – PETUŠKY
6/3 €
(biblia alkoholika)
Venedikt Jerofejev, Réžia: Svetozár Sprušanský
14.4. o 16:00 na VS
PERNÍKOVÁ CHALÚPKA
6/3 €
Réžia: Michael Viskočáni
17.4. o 19:00 na VS
OKRESNÝ ŠPITÁL ALEBO PLUKOVNÍKOVA ŽENA 6/3 €
Christo Bojčev, Réžia : Pepo Pražmári

Park kultúry a oddychu – Čierny Orol
Hlavná 50

Tel. číslo: 051/ 77 237 41-2
E-mail: pkovstupenkypo@gmail.com
1.4. o 19.00 PKO Čierny orol
Michael Szatmary – Profesionálny žid 14 €
3.4. o 19.00 PKO Čierny orol
Prešovská hudobná jar 2019 *
OPERNÉ SKVOSTY II.
7,- €, 10,- €
8.4. o 19.00 PKO Čierny orol
ODCHODY VLAKOV
18,- €
10.4. o 19.00 PKO Čierny orol
Prešovská hudobná jar 2019 * BRATISLAVA HOT SERENADERS
20,- €
12.4. od 8.00 pešia zóna Prešov
„BURZA STAROŽITNOSTÍ A KURIOZÍT“
15.4. o 19.00 PKO Čierny orol
Prešovská hudobná jar 2019 * Vokálna a inštrumentálna tvorba slovenských skladateľov 2,- €
24.4. o 19.00 PKO Čierny orol
Prešovská hudobná jar 2019 * JOZEF HOLLY & BAND
A SLÁČIKOVÉ KVARTETO
20,- € , 18.- €
26.4. o 19.00 kino Scala
Kandráčovci – Ďakujeme Východ tour 20,- €
27.4. o 10.00 kino Scala
HANIČKA A MURKO
5,- €

CARAFFOVA VÄZNICA

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

Jóga v Caraffke
Viac info caraffovagaleria@gmail.com alebo rezervačný
systém https://yogaz.isportsystem.sk/ pripadne na stránku www.yogaz.sk, kde nájdete aktuálny rozvrh.
21.3. – 15.4.
Metamorphosis

Kultúra
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Krajské múzeum v Prešove,
Hlavná 86

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

4.4.2019 – 26.5. 2019
Suiseki/Kamene učencov.
11.4.2019 – 16.6.2019
Hasičské hobby.
7.3.2019 - 26.5. 2019
Ženy východu v literatúre.
7.2.2019 – 16.6.2019
„Šapo – Šálka a podšálka v premenách času.“
13.12.2018 – 7.4.2019
Z histórie futbalu v Prešove.
24.4.2019 o 17.00 hod.
39. Čaj o piatej u Rákociho. Šapo/Šálka a podšálka v premenách času.

Šarišská galéria v Prešove,
Hlavná 51
28. 2. - 12. 5. 2019
Zemplínska karička
KURÁTOR: Mgr. Peter Markovič
28. 2. - 28. 4. 2019
Ivica Krošláková: Vône ciest
KURÁTOR: PhDr. Miro Procházka
1. 4. 2019 / 14:00
Zlatý súdok 2019
KURÁTOR: Fedor Vico
1. 4. 2019 / 16:00
Figúra+
Výstava žiakov Strednej umeleckej školy Vodárenská Prešov.
Trvanie výstavy: 1. 4. – 28. 4. 2019
4. 4. 2019 / 16:00
„Stretnutie“
Výtvarný workshop na výstave Ivice Krošlákovej/Vône ciest v
priestoroch ŠG. Podujatie pre členov KPŠG a verejnosť. Bližšie
informácie na t. č.: 051/77 25 423

Kultúrne centrum Wave~cnk

Hlavná 121, Prešov, +421 905 896 467
pondelok - utorok 1.4 - 2.4 / 19.30 / kino pocity
Filmový festiva Febiofest
pondelok - utorok 8.4-9.4 / 18.00 a 20.00
Filmový festival Creme de la creme
sobota 13.4 / 20.20 / prezentácie
Pecha Kucha Night vol.20
17.4.2019 / 19:00 / beseda
Večer s Artforom: Michal Havran
štvrtok 18.4 / 19.00 / divadlo
Samuel Chovanec: Byť mnou byť vami
sobota 20.4 / 20.00 / koncert, párty
Ultrazvuk (Vec & Tono S.), Supa, DJ Škrupo
piatok 26.4 / 21.00 / koncerty
Diego & Kvaskova
utorok 30.4 / 21.00 / koncert
HPdB (High Performance Decibels)

Hvezdáreň a planetárium

Adresa: Dilongova ul. č. 17, Prešov
e-mail: hap@astropresov.sk
Tel./fax: 051/772 20 65, 773 32 18 web: www.astropresov.sk
4.4. (štvrtok) o 18:00 h
Hudba pod hviezdnou oblohou 2,50 €
JOHN WILLIAMS
6.4. (sobota) o 11:00 h
Rozprávanie O SLNIEČKU
1,50 €
11.4. (štvrtok) o 18:00 h
Hudba pod hviezdnou oblohou –
2,50 €
BEE GEES
12.4. (piatok) o 18:00 h
KOŠICKÉ VÝPRAVY DO VESMÍRU
1,50 €
13.4. (sobota) o 11:00 h
pohľady na oblohu
1,50 €
18.4. (štvrtok) o 18:00 h
Hudba pod hviezdnou oblohou 2,50 €
P. I. ČAJKOVSKIJ
25.4. (štvrtok) o 18:00 h
Hudba pod hviezdnou oblohou 2,50 €
ANTONIO VIVALDI – ŠTYRI ROČNÉ ODBOBIA
26.4. (piatok) o 17:00 h
DeŇ ZEME
1,50 €
27.4. (sobota) o 11:00 h
MESIAC NA VANDROVKE
1,50 €
Zmena programu vyhradená!

Spoločenská rubrika
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Narodili sa vo februári 2019
Balovič Alex
Baranová Adela
Bory Greta
Červenák Marcel
Džunja Lucas
Ferencová Tamara
Gula Marek
Holingová Nellie Ela
Horníková Timea

Hric Matej
Hvišč Michal
Jarkovský Leonard
Kaleja Damián
Kapraľová Jasmina
Karoli Matúš
Kurtyová Stela
Lazorík Leonard
Luterán Patrik

Malinovská Sára
Marhevská Viola
Mruzová Ema
Nehila Daniel
Nguyen Tien Khang
Noga Tomáš
Onderišin Marek
Petiková Eugénia
Petruš Teodor

Sajdáková Dominika
Szirmai Tobias
Šitár Ondrej
Šoltysová Soňa
Tall Tobiáš
Taňkoš Ján
Teriansky Damián
Vargová Sarah
Voľanský Tobias

Navždy nás opustili vo februári 2019
Bodíková Eva 69
(dodatočne za mesiac január!)
Kočišová Mária 62
Malý Jozef 88
Parilák Vendelín 84
Sakalová Dagmar 56
Vollay Ladislav 79
Jurgošová Terézia 87
Maslejová Anna 86
Vavreková Oľga 75
Ing. Karahuta Anton 60
Partiková Margita 88
Sopková Anna 75
Novotný Peter 74
Zaťková Anna 104

Botko František 77
Dvorožňák Pavol 94
Šoltys Andrej 91
Tej Vasiľ 60
Csokásová Aurélia 80
Tarjányiová Magdaléna 95
Mgr. Zuščáková Helena 76
Huňady Ladislav 76
Chominec Anton 84
Ing. Mitaľ Dušan 64
Gótsová Eva 77
Mattová Mária 90
Gaál Mikuláš 74
Semančík František 85
Varadzin Ján 64

Balušinská Mária 85
Mikča Ján 76
Paulišincová Eva 69
Šuťáková Mária 85
Baková Terézia 71
Balintová Anna 90
Šišovský Zdenek 61
Klobušická Magdaléna 85
Jurčišinová Ružena 75
Križovenský Mikuláš 73
Danílková Mária 54
Gulová Anna 83
Pospíšilová Mária 90
Žiga Rudolf 58
PhDr.Cihra Juraj 84

Ing. Kahanec Ľudovít 79
Zlámal Jozef 68
Dzivý Pavel 89
Labudová Mária 78
Mathiová Janka 69
Podhajecká Mária 95
Ferencová Marta 87
Potocká Helena 89
Bencúr Andrej 81
Suchý Imrich 92
Mgr. Kapsová Otília 83
Lorinc Ladislav 54
Ivanová Mária 88
Jecušková Anna 77
Zichová Albína 89

Uzavreli manželstvo vo februári 2019
Martin Spišák a Bc. Gabriela Bakalárová
Lukáš Šimák a Laura Grešová
Branislav Bernát a Mgr. Miroslava Hanzelyová

Rastislav Torma a Natália Hauková
Bc. Simon Hodál a Bc. Klaudia Petrušová

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

Rímskokatolícka cirkev
Farský kostol Kráľovnej pokoja (Sídlisko III)

Farský kostol Krista Kráľa (Sídlisko Sekčov)

Nedeľa:

Nedeľa: 6:00, 7:00, 9:00, 11:00, 18:00
Prac. dni:	6:00, 18:00 (pon, str, pia), 9:00 ,18:00
(uto, štv); Sobota: 7:00, 18:00
18.4.:
16:00, 18:00
19.4.: 	obrady 15:00, 18:00, krížová cesta
v areáli kostola o 21:00
20.4.: 	8:30 ranné chvály + poklona, obrady
19:30; požehnanie jedál 15:30
21.4.: 	6:00, 7:00 + požehnanie jedál, 9:00,
11:00, 18:00
22.4.: 6:00, 7:00, 9:00, 11:00, 18:00

6:00, 7:15, 8:30, 10:00,
11:30, 18:00;
Prac. dni: 6:15, 8:00, 18:00 okrem str;
v str 17:00
Sobota: 7:00, 18:00
Krížová cesta v pôste: pia 17:15, ned 14:30
18.4.:
18:00
19.4.:
obrady o 15:00, 17:00
20.4.:
obrady o 19:30
21.4. a 22.4.: 6:00, 7:15, 8:30, 10:00,
11:30, 18:00

Náboženský život

Konkatedrála sv. Mikuláša
Nedeľa: 5:45, 6:30, 7:45, 10:00, 11:30, 15:00, 18:00; v pôste
o 14:15 krížová cesta, 15:00 sv. omša spojená s pôstnou kázňou
Prac. dni: 5 :45, 6:15, 7:00, 12:00 (okrem soboty), 18:00
Sobota: 5:45, 6:15, 18:00
Krížová cesta v pôste: pia 17:15, ned 14:15
Sv. omše pre vysokoškolákov: pon 18:00
18.4.: Zelený štvrtok: sv. omša 18:00, lamentácie; 21:00
spoločné kompletórium
19.4.:Veľký piatok: 8:00 ranné chvály, 14:15 lamentácie, 15:00
obrady, celonočná poklona; Krížová cesta od jezuitov na Kalváriu
o 19:30
20.4.: Veľkonočná vigília: 7:30 lamentácie, 8:00 ranné chvály,
poklona do 19:00, obrady veľkonočnej vigílie o 19:30
Požehnanie jedál: Konkatedrála: 14:00, 16:00; Šidlovec:
15:00; Veselá ulica: 15:00; Cemjata: 15:30; Dúbrava: 14:00;
Vydumanec: 15:00; Surdok: 15:00;
1.4.: Veľkonočná nedeľa: 5:45 + požehnanie jedál; 6:30 , 7:45,
10:00 (latinská s orchestrom), 11:30, 15:00, 18:00; o 15:00 sv.
omša a eucharistický sprievod na cintoríne
22.4.: Veľkonočný pondelok: 5:45, 6:30, 7:45, 10:00, 11:30,
15:00, 18:00
Kostol sv. Jozefa – františkáni
Nedeľa: 8:00, 9:30 11:00, 19:00
Prac. dni: 6:30, 8:00, 16:30; Sobota: 6:30, 16:30
Krížová cesta: pia 15:45, ned 14:00
25.5.: sv. omša za život: o 16:30, príhovor: tematický príhovor kňaza
pobožnosť k sv. Antonovi: každý utorok o 16:15
adorácia v Lurdskej kaplnke v prac. dňoch o 8:45 – 14:30
adorácia v kaplnke relikvií každý štvrtok o 18:00 – 19:00
18.4.: 16:30 sv. omša
19.4.: 8:00 ranné chvály a posvätné čítania, 9:00 kríž. cesta,
16:30 obrady + poklona do 20:00
20.4.: 7:30 ranné chvály a poklona, 12:00 posv. čítanie, 15:00
požehnanie jedál pri Lurdskej kaplnke, 16:00 požehnanie jedál pri
LK; 19:30 obrady Veľkonočnej vigílie a po nich požehnanie jedál
21.4.: 6:00 + požehnanie jedál; 8:00, 9:30, 11:00, 19:00;
pobožnosť o 14:30
22.4.: 8:00, 9:30, 19:00
Kostol Sv. kríža (Kalvária)
21.4.:
8:00 sv. omša, nasleduje požehnanie jedál.
Ďalšie bohoslužby vždy v nedeľu o 16:30
Exercičný dom sv. Ignáca (Pod Kalváriou)
Nedeľa:
6:30, 11:00; Všedné dni: 6:30 (okrem pon), 17:00
18.4.:
17:00 sv. omša
19.4.:
obrady 15:00, poklona do 21:00
20.4.: 	poklona od 8:00, obrady Vzkriesenia 19:30;
požehnanie jedál 16:00
21.4.:
6:30 + požehnanie jedál, 11:00
22.4.:
6:30, 11:00
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Kostol sv. Donáta (Cemjata)
Nedeľa:
10:15; 9:30 krížová cesta
18.4.:
18:00
19.4.:
15:00 obrady
20.4.:
19:30 obrady, požehnanie jedál 15:30
21.4. a 22.4.: sv. omša 10:15
Kostol sv. Františka Xaverského (Šalgovík)
Nedeľa: 9:00
V str a pia: 18:00
18.4.: 18:00 sv. omša; 19.4.: obrady 15:00; 20.4.: obrady 19:30
21.4. a 22.4.: 9:00
Farský kostol Najsvätejšej Trojice (Solivar)
Nedeľa:
7:30, 10:00, 11:30; 11:45 (v Opále)
Prac. dni: 6:30, 18:00 (okrem pon)
V uto:
7:50, 18:00 		
Sobota:
6:30, 18:00
18.4.:
18:00 sv. omša
19.4.: 	8:30 posvätné čítania + kríž. cesta po farnosti,
obrady 16:30, celonočná adorácia
20.4.: 	8:30 posvätné čítania, 16:00 požehnanie jedál,
obrady Vzkriesenia 19:30
21.4. a 22.4.: 7:30, 10:00, 11:30
v Opále: 	18.4. o 15:00; 19.4. o 17:00; 20.4. o 19:30; 21.4.
a 22.4. o 11:45
Komunitno-pastoračné centrum (Šváby)
Nedeľa:
7:30, 18:00
V uto a štv 6:30, 1. pia 6:30, str: 17:30
18.4.:
17:30 sv. omša
19.4.: obrady 15:00
20.4.:
17:00 požehanie jedál, obrady 22:00
21.4. a 22.4.: 7:30 a 18:00
Kostol sv. Jána Krstiteľa (Soľná Baňa)
Nedeľa: 8:30; gr. kat. o 10:00; 14:30 krížová cesta
V str o 17:30 a pia o 17:30
18.4.: sv. omša 17:30
19.4.: obrady 15:00; gr. kat.: 17:00 Veľká večiereň s ulož.
plaščenice do hrobu
20.4.: 17:00 požehnanie jedál; obrady 22:00
21.4.: sv. omša 8:30; gr. kat.: 6:00 Utiereň vzkriesenia, posv.
jedál, sv. lit.
22.4.: sv. omša 8:30; gr. kat.: 10:00
Farský kostol Najsvätejšieho mena Ježiš a Mária (Nižná
Šebastová)
Nedeľa: 8:00, 10:30
Prac. dni: podľa oznamov
18.4.: 18:00; 19.4.: 15:00 obrady;
20.4.: podľa oznamov
21.4.: 8:00, 10:30
Kostol sv. Jána Bosca – saleziáni (Bottova ul. 9)
Nedeľa: 7:30, 9:00, 11:00
Prac. dni: 19:00 (uto), 18:00 (str, štv, pia)
18.4.: 18:00 19.4.: 15:00
20.4.: 19:30
21.4.: 7:30, 9:00, 11:00
pokračovanie na s. 22

Tradičný slovenský výrobca nábytku
Platnosť akcie: 6. 3. - 14. 4. 2019
Výhodná zľava až do -37%
na vybrané kuchyne decoplan
Zľava až do -37% na kuchyne decoplan:
Lada, Manila, Jela, Leandra, Lota, Porta,
Bibiana, Dona, Astória
Zľava až do -35% na kuchyne decoplan:
Elis, Ester, Katy, Iris, Tília 1, Tília 2, Gala,
Cora, Radúza, Zora, Carmen
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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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Náboženský život
Gréckokatolícka cirkev
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, 16:15 krížová
cesta; večiereň 17:00 (sl)
Prac. dni: 	5:45 (csl.), 7:00 (sl.), 16:30(csl./sl.), pon až pia aj
o 12:00
V pôstnom období v stredy a piatky ráno sv. lit. nebudú, ale
o 7:00 bude veľkopôstná utiereň; o 16:30 Božská služba vopred
posvätených darov a prijímanie Eucharistie
Sobota:
5:50, 7:00, 17:00 (večiereň), 18:00 (sl.)
Obdobie Veľkého pôstu – štyridsiatnica
18.4.: 	Veľký štvrtok: 9:30 (csl.) Archijerejská sv. lit. s posvätením myra; 16:30 (sl.) lit. sv. B.V. s večierňou, nasledujú
Strasti
19.4.: 	Veľký piatok: 8:00 (sl.) Kráľ. hodinky, 15:00 V.
večiereň s ulož. plaščenice do hrobu
20.4.: 	Veľká sobota: 7:00 (sl.) Jeruzalemská utiereň,
16:30 (sl.) lit. sv. B.V. s večierňou
21.4.: 	Veľká nedeľa Paschy: 4:00 (csl.) Utiereň vzkriesenia
a posv. paschálnych jedál, nasleduje sv. lit.; ďalšie
sv. lit.: 8:00 (sl.), 10:00 (csl.), 12:00 (sl.), 18:00
(csl.); V. večiereň 17:00 (sl.)
22.4.: Svetlý pondelok: 5:50 (csl.), 8:00 (sl.),10:00 (csl.), 11:45
(sl.), 18:00 (csl.); Utiereň 7:00 (csl), V. večiereň 17:00 (sl.)
Farský chrám Povýšenia Sv. kríža (Sekčov, Opál)
Nedeľa: 	8:00, 10:00 (sl.), 11:45 (rím. kat.); utiereň 7:00,
15:00 večiereň
Všedné dni: pon 7:30 (csl.), 18:00 (sl.); uto 18:00 (sl.); str 7:40
(sl.), 18:00 (sl.); štv 7:30 (csl.), 18:00 (sl.), 19:00 –
adorácia s požehnaním; pia 7:30 (csl.), 18:00 (sl.);
Sobota: 7:30 (sl.)
V str a pia o 18:00 je liturgia vopred posvätených darov
Obdobie Veľkého pôstu – štyridsiatnica
18.4.: 	sv. lit., 17:00 lit. sv. B.V. s večierňou + Strasti (sl.)
19.4.:8:00 K
 ráľ. hodinky, 15:00 V. večiereň s ulož. plaščenice
do hrobu (sl.)
20.4.: 8:00 Jeruz. utiereň + adorácia, 17:00 lit. sv. B.V.
s večierňou (sl.)
21.4.: 5:00 s lávne Kristovo vzkriesenie + požeh. pokrmov; sv. lit.
6:30 (csl.) a 10:00 (sl.); 15:00 V. večiereň
22.4.: 8:00 (sl.) a 10:00 (csl.) sv. lit.
Farský chrám bl. hieromuč. Pavla Petra Gojdiča (Sídlisko III)
Nedeľa:	7:00 utiereň, 8:00 (csl.), 10:00 (sl.); 16:15 krížová
cesta; večiereň 17:00 (sl.)
Všedné dni: 6:30, 18:00; (piatok 17:30)
V str a pia o 7:00 pôstne hodinky; 18:00 liturgia vopred
posvätených darov
Obdobie Veľkého pôstu – štyridsiatnica
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18.4.: 	17:00 lit. sv. B.V. s večierňou, nasledujú Strasti
19.4.: 	7:00 Kráľ. hodinky, 15:00 V. večiereň s ulož.
plaščenice do hrobu
20.4.: 	7:00 Jeruz. utiereň, nasleduje poklona; 17:00 lit. sv.
B.V. s večierňou
21.4.: 	5:00 utiereň Vzkriesenia a požehnanie pokrmov
a sv. liturgia; 9:00 sv. lit. a požehnanie pokrmov; V.
večiereň 15:00
22.4.: 8:00 (csl.) a 10:00 (sl.) sv. liturgia s myrovaním

Cirkev bratská (Slovenská ulica 34)
Nedeľa: 10:00 bohoslužba
Streda: 18:00 biblická hodina
19.4.: 10:00		
21.4.: Veľkonočná bohoslužba 10:00

Pravoslávna cirkev
Katedrálny chrám sv. Alexandra Nevského
Nedeľa:
6:15 utreňa, 7:30 a 9:30 sv. liturgia,
15:00 večerňa
Všedné dni: 6:15 sv. liturgia, 17:00 večerňa
Sviatok: 6:15 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
22.4.: Veľkonočný pondelok: sl. Božie o 11:00

Evanjelická cirkev a.v.
Chrám Svätej Trojice
Nedeľa: 	sl. Božie 9:00, 18:00; v prvú a poslednú nedeľu aj
11:00; detské služby Božie o 9:00 na fare
Streda: 	7:45 sú v chráme mládežnícke sl. Božie pre žiakov
a študentov Evanjelickej spojenej školy, aj pre
verejnosť
Štvrtok:
18:00
14.4.: 	Kvetná nedeľa 7:30 VP, 9:00 Pašiové sl. Božie,
18:00 VP
18.4.:
18:00 Večera Pánova
19.4.: 	7:30 Večera Pánova, 9:00 Pašiové sl. Božie,
stretnutie pod krížom s VP o 18:00
21.4.:
Veľkonočná nedeľa: 9:00, 11:00
22.4.:
Veľkonočný pondelok: 9:00

Cirkev adventistov siedmeho dňa
(Štefánikova ulica 12)
Každú sobotu 9 :30 – 10:30 štúdium Biblie; 11:00 bohoslužba
Zmena programu vyhradená, pripravil: -tm-

+ VÝDAJ NA POUKAZ
+ VOĽNÝ PREDAJ
+ ODBORNÉ PORADENSTVO
Kompletný sortiment zdravotných
kompresných pančúch
aj ich výroba na mieru.
Dopredaj detských topánok.
Jarná detoxikačná kúra
Rabenhorst.
ARIES MEDISHOP, Hlavná 135, Prešov
M: 0911 299 521 E: presov@aries.eu
Po - Pia 08:00-12:30 13:00-16:30
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Objavovanie Prešova
VO VÍRE POVSTANÍ – PREŠOV PRED 400 ROKMI

V apríli sa počas Objavovania Prešova ocitneme vo
víre povstaní, ktoré sa počas 17. storočia odohrávali aj
v našom meste. Ako sa nášho mesta dotkli povstania
vedené Štefanom Bočkajom, Gabrielom Betlenom, Jurajom I. i Jurajom II. Rákocim, čo sa odohrávalo počas
povstania Imricha Tököliho i Františka II. Rákociho sa
dozviete, ak prídete 14. apríla 2019 o 14:00 pred
MIC v Prešove na Hlavnej 67. Sprevádzať bude Andrea
Sivaničová.
Predaj vstupeniek: MIC Prešov alebo na mieste konania
Cena vstupenky:
V predpredaji v MIC Prešov: 1,50 €
Na mieste konania:2,50 €
Zvedavé deti zadarmo

Také bolo
26
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Radnica dokorán
MESTO PREŠOV

vyhlasuje v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Prešov č. 2/2013 o evidencii
pamätihodností mesta Prešov v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č.1/2016

VÝZVU

na predkladanie návrhov na zápis
do evidencie pamätihodností mesta Prešov
Pamätihodnosť obce, mesta je taká súčasť kultúrneho dedičstva, ktorá nie je zapísaná a Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR ako národná kultúrna pamiatka, ale je pre danú obec,
mesto charakteristická, ojedinelá, jedinečná.
Mesto Prešov vedie svoju evidenciu pamätihodností od roku 2009 a v súčasnosti je v nej zapísaných celkom 51 pamätihodností, ktoré sú prístupné na http://www.presov.sk/pamatihodnostia-narodne-kulturne-pamiatky.html
Rok 2019 je významným aj v kontexte historického vývoja mesta Prešov. Mesto si pripomína
720. výročie udelenia mestských výsad, ktoré Sasom z Prešova, Sabinova a Veľkého Šariša
28. januára 1299 udelil kráľ Ondrej III. a ďalších výročí viažucich sa k tomuto roku.
Mesto Prešov na rok 2019 vypisuje výzvu na predkladanie návrhov na zápis do evidencie pamätihodností mesta Prešov v týchto kategóriách:
1. h
 nuteľné a nehnuteľné pamätihodnosti (objekty miestneho významu, ktoré majú historickú, spoločenskú, krajinnú, urbanistickú, architektonickú, vedeckú, technickú, výtvarnú alebo
umelecko-remeselnú hodnotu a nie sú evidované ako kultúrne pamiatky v Ústrednom zozname
pamiatkového fondu SR, napr. pomníky, rodné domy, resp. pôsobiská miestnych významných
osobností, socha patróna mesta, cechové predmety a predmety významných spolkov, ktoré
jestvovali v meste, kronika mesta, športové a iné trofeje minimálne s celoslovenským významom,
...),
2. kombinované diela prírody a človeka (pútnické miesta, ktoré sa viažu na historickú udalosť
a osobnosť, pramene s liečivou vodou, udržiavané besiedky v lesoch, iné prírodné výtvory, ktorých okolie bolo upravované človekom, ...),
3. nehmotné pamätihodnosti (pamätné dni mesta, historické udalosti ako napr. významné stretnutia, návštevy významných osôb, postavenie významných budov, pôvodné názvy ulíc, zemepisné a katastrálne názvy, ktoré sa viažu k histórii a osobnostiam mesta, ...).
Návrhy na zápis do evidencie pamätihodností môžu podávať všetky fyzické a právnické osoby
v štruktúre:
1. Stručný popis objektu, predmetu, udalosti.
2. Lokalizáciu – len v rámci katastrálneho územia mesta Prešov (presné určenie miesta, kde sa
objekt nachádza, v prípade nehnuteľnosti bude nápomocné aj parcelné vymedzenie, mapový
podklad, fotografia alebo iná grafická dokumentácia.
3. Meno, adresu a telefónne číslo navrhovateľa.

Vaše návrhy nám zasielajte do 31. mája 2019 na adresu:

Mestský úrad v Prešove, Odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu,
Oddelenie kultúry a cestovného ruchu,
Jarková 26, 080 01 Prešov, (obálku označte slovom „pamätihodnosti“)
alebo na e-mailovú adresu: katarina.olejarova@presov.sk

Šport
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Podujatia Klubu slovenských turistov regiónu Prešov
na mesiac apríl, máj 2019
1. apríl 2019 – 30. apríl 2019
Čistenie studničiek
Predsedovia jednotlivých klubov

22. apríl 2019 KST Sekčov Prešov
35. ročník Veľkonočný výstup na Šimonku
Rudolf Šoltés, 0911 126 974

6. apríl 2019 KST Lišiaci Prešov
24. ročník – 1. aprílový guláš na Kvašnej vode
Dušan Jozef Kotora, 0905 529 667

28. apríl 2019 KST ZVL Prešov
Herľany 2019, cyklo (90/110 km)
František Bednár, 0907 105 086

13. apríl 2019 KST KPT Prešov
26. ročník Aprílový výstup na Lysú Stráž
Ing. Alena Bodnárová, 0915 910 418

30. apríl 2019 – 1. máj 2019 KST ZOVT Prešov
47. ročník Nočný pochod Krompachy – Prešov
Ing. arch. Vladimír Ligus, 0905 242 508

14. apríl 2019 KST Lokomotíva Prešov
24. ročník Minerálne pramene Prešova
Ing. Miroslav Callo, 0908 988 245

18. máj 2019 KST KPT Prešov
Okolo Kamennej baby
Ing. Alena Bodnárová, 0915 910 418

14. apríla – 31. októbra 2019 KST Dubník Prešov
Vrchárska koruna Šariša – zdolanie 20 vrcholov
Šariša (CT a PT)
Martin Čajka, 0918 320 953 www.saris-trekbike.eu

19. máj 2019 KST Chotarna Hermanovce
9. ročník Stretnutie na Chotárnej (pod Mindžovou)
Florián Valenčín, 0919 399 669

14. apríl 2019 KST Dubník Prešov
3. Odomikaňe bicigľa (10, 35, 70 km, CT, PT)
Martin Čajka, 0918 320 953 www.saris-trekbike.eu

19. máj 2019 KST ZVL Prešov
28. ročník Šarišská vrchovina
na horskom bicykli (90 km)
František Bednár, 0907 105 086

Viac informácií na www.kstpo.sk Zmena programu možná. Informácie: vedúci podujatia

V Prešove sa bude bežať pod osvetlením nočných lámp
5. apríla sa ulicami mesta bude po prvýkrát bežať, a to vo večerných hodinách
so štartom a cieľom na Hlavnej ulici. Prešov Night Run otvorí bežeckú sezónu
v Prešove.
Organizátori podujatia Prešov Half Marathon sa rozhodli zorganizovať pretek, v ktorom kapacitu štartujúcich obmedzili na tisíc bežcov. Účastníci si môžu vybrať z dvoch kategórií trate, a to z 5
km alebo 10 km vzdialenosti. Plánovaný štart podujatia je o 18:00 hodine.
Záujemcovia sa môžu registrovať prostredníctvom webovej stránky predpredaj.sk. V sume
štartovného je zahrnutý štartovací aj cieľový balíček, tričko a medaila. Atmosféru celého preteku
bude dotvárať program na pódiu, ale aj popri trati. Pre bežcov budú počas behu zaobstarané
občerstvovacie stanice, zabezpečená kompletná zdravotná starostlivosť a bezpečnosť.
Pretek
Prešov
Night Run sa uskutoční pod záštitou
primátorky
mesta
Prešov Ing. Andrey
Turčanovej, predsedu Prešovského samosprávneho kraja
PaedDr. Milana Majerského PhD., a dekana Fakulty športu
PU doc. PaedDr. Pavla Ružbarského PhD.
(pnr)

Radnica dokorán
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Prijímacie dni predstaviteľov Mesta Prešov – apríl 2019
DEŇ

čas

miesto

PONDELKY A ŠTVRTKY

14.00
–
16.00

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

(po predchádzajúcej dohode
na tel. kontakte, prípadne osobne
na sekretariáte primátorky mesta)

prijatie zabezpečuje
Ing. Andrea Turčanová
primátorka mesta Prešov
JUDr. Vladimír Feľbaba
zástupca primátorky mesta

MESTO PREŠOV POZÝVA
na slávnosť ŽIVOTNÝCH JUBILEÍ jubilantov, ktorí majú trvalý pobyt v Prešove a v daný
kalendárny rok dovŕšia okrúhlych 70, 80, 90, 100, 101 a viac rokov.
na slávnosť UVÍTANIA DETÍ DO ŽIVOTA novonarodené deti, u ktorých aspoň jeden z rodičov má trvalý pobyt na území mesta Prešov.
V prípade záujmu sa na slávnosti zúčastniť a prijať naše pozvanie je potrebné prihlásiť sa
osobne na Oddelení kultúry a cestovného ruchu MsÚ v Prešove, Jarková 26, 3.poschodie,
č. dv. 405 u Mgr. Márie Andraščíkovej, telefonicky 051 3100 547, alebo e-mailom maria.
andrascikova@presov.sk a vybrať si jeden z termínov konania konkrétnej slávnosti. Nevyhnutnou podmienkou účasti je doručenie písomného súhlasu so spracúvaním osobných
údajov (zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov).
Najbližšie termíny konania slávností sú nasledovné:
slávnosť životných jubileí: 		
slávnosť uvítania dieťatka do života:
26. 04. 2019				
12. 04. 2019
31. 05. 2019				
10. 05. 2019
28. 06. 2019				
16. 06. 2019
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.

MESTO PREŠOV

MESTO aPREŠOV
ŠTÁTNY ARCHÍV
a V PREŠOVE

ARCHÍV
V PREŠOVE
ŠTÁTNY
MESTO
PREŠOV
a
ŠTÁTNY
ARCHÍV
V PREŠOVE
Vás srdečne
pozývajú
na prehliadku
výstavy

archívnych
Vás srdečne
pozývajúdokumentov
na prehliadku výstavy
pri príležitosti
archívnych
dokumentov
pri príležitosti
Vás srdečne pozývajú
na prehliadku výstavy
archívnych dokumentov
pri príležitosti

720. výročia udelenia
720.
výročia udelenia
mestských
výsad
mestských
výsad
Prešovu
720.
výro
čia udelenia
Prešovu
v roku 1299
mestských
výsad
v roku
1299
Prešovu
v roku 1299
Prehliadka sa uskutoční 25. apríla 2019

v čase
od 9.00 –25.
14.00
apríla 2019
Prehliadka
sa uskutoční
v zasadačke
Mestského
v Prešove,
v čase
od 9.00 úradu
– 14.00
Jarková
24,
1.
poschodie
vPrehliadka
zasadačke sa
Mestského
v Prešove,
uskutočníúradu
25. apríla
2019
Jarková
24,
1.
poschodie
v čase od 9.00 – 14.00
v zasadačke Mestského
úradu
v
Prešove,
vstup je voľný
Jarková 24, 1. poschodie
vstup je voľný
vstup je voľný

Prihlášky prijímame do 30. septembra

