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Editoriál
Milí Prešovčania,
leto je už v plnom prúde a my máme v čase
letných dovoleniek a prázdnin čas trochu spomaliť
a načerpať novú silu. Veď o niečo viac ako prvý polrok 2019 máme za sebou a môžeme rekapitulovať.
Za zmienku určite stojí práca, ktorú sme vykonali za
posledných pár týždňov. V mestskej časti č. 5 na
sídlisku Šváby dobrovoľníci omaľovali zábradlie pri
kotolni a vyčistili viaceré verejné plochy a námestia
a v mestskej časti č. 6 sa zase podarilo dokončiť parkovisko s chodníkom na ulici Bernolákovej č. 17, kde sa realizovala aj výsadba stromov ako protihluková bariéra. Z väčších projektov môžeme spomenúť
dokončenú rekonštrukciu ulíc Arm. gen. Svobodu – Pod Táborom
– Jurkovičova.
Zažili sme aj výnimočné chvíle, keď sme ocenili život a prácu našich občanov verejnými oceneniami a máme za sebou aj Dni mesta
Prešov a Trojičný jarmok. Spolu s delegáciami z našich partnerských
miest sme oslávili významné výročie – 720 rokov od udelenia mestských výsad.
Leto je určite aj vhodná príležitosť spoznať naše mesto o niečo
viac. Ak ste ešte nenavštívili opálové bane alebo by ste ich radi ukázali
priateľom, ktorí Vás prídu navštíviť, nové autobusové linky Vás zavezú
priamo k nim. Využiť, samozrejme, môžete aj známu 49-tku a predstaviť
tak naše mesto napríklad aj zahraničnej návšteve. Pre športovcov zase
môže byť zaujímavým tradičné podujatie Prešovský cyklomaratón.
K letu však neodmysliteľne patrí aj o niečo pasívnejší oddych, ktorý si môžete dopriať, a v horúcich dňoch určite dobre padne ochla
denie na kúpaliskách. Osvieženie nájdete aj v srdci nášho mesta pri
fontánach, fontánkach a vodnej hmle v Južnom parku. Po práci určite
každý ocení chladený nápoj. Vychutnať si ho môžete na letných terasách, ktoré dotvárajú príjemnú atmosféru nielen letných dní, ale aj
o niečo menej rozpálených letných nocí.
A ak počas roka nemáte čas zájsť si do kina, či na dobrý koncert,
urobiť tak môžete práve počas letných mesiacov. Letné kino predsa len
dodá filmu inú atmosféru a čaro klasickej hudby si môžete vychutnať
v židovskej synagóge počas ARTIS festivalu. Navštíviť môžete aj niektorý
z našich kultúrnych stánkov a vybrať si z ponuky Parku kultúry a oddychu, Hvezdárne a planetária v Prešove či našich klubov. Využite letné
dni na oddych, potešenie ducha, zastavte sa na chvíľu a pozrite sa na
naše mesto inými očami.
Milí Prešovčania, dovoľte mi, aby som Vám popriala veselé leto
plné zážitkov, aby ste ho trávili s rodinou, priateľmi a načerpali novú
energiu. Či už budú Vaše letné zážitky zo Slovenska alebo za nimi
vycestujete, prajem Vám, aby boli len príjemné!
Andrea Turčanová
primátorka mesta Prešov
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Z nášho mesta
V Prešove boli udelené
verejné ocenenia

V historickej sále PKO – Čierny orol sa počas Dní mesta Prešov 2019 uskutočnilo
slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Prešove. Jeho špecifikom bol
jediný bod – udelenie verejných ocenení mesta Prešov osobnostiam a spoločnostiam,
ktoré dlhodobo významne reprezentujú a zviditeľňujú mesto Prešov.
Tretíkrát v histórii nášho mesta sa odovzdávali všetky verejné ocenenia mesta Prešov – Cena
mesta Prešov, Opálové zrnko mesta Prešov, Cena primátora mesta Prešov a Čestné občianstvo mesta Prešov. Cenu mesta Prešov si tento rok prevzali:
•M
 gr. Ján Bakalár – zborový farár Evanjelického cirkevného zboru augsburského vyznania v Prešove; za tvorivú a činorodú prácu, za záchranu kultúrneho dedičstva v meste Prešov a za zvyšovanie morálnej, kultúrnej a spoločenskej úrovne obyvateľov mesta s prihliadnutím na 25-ročnú
pastoračnú službu v Prešove a významné životné jubileum.
•M
 UDr. Vasiľ Janko – detský kardiológ a dlhoročný komunálny poslanec; za celoživotný prínos
do oblasti pediatrickej kardiológie, za prezentáciu odborných poznatkov doma i v zahraničí s prihliadnutím na významné životné jubileum.
•K
 veta a Jožo Stražanovci - poprední hereckí protagonisti činohry Divadla Jonáša Záborského
v Prešove; za celoživotný prínos k rozvoju predovšetkým divadelného umenia a dlhoročnú prezentáciu, propagáciu a zviditeľňovanie mesta Prešov.
Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov udelilo spoločnosti 3b, s.r.o. cenu Opálové zrnko mesta Prešov za jej významný prínos v oblasti výroby a obchodu a za vytváranie pozitívneho obrazu
mesta Prešov prostredníctvom športovej značky doma i v zahraničí. Cenu preberal Ing. Ľubomír
Bizub, majiteľ spoločnosti.
Cenu primátorky mesta Prešov, Andrey Turčanovej, získali:
•F
 rantišek Bednár – aktívny športovec, funkcionár, rozhodca, cvičiteľ, organizátor a propagátor
bežeckého športu; za celoživotný prínos k rozvoju a propagácii telesnej kultúry so zameraním
na turistiku, beh a lyžovanie.
•p
 rof. MUDr. Ján Kmec, PhD., MPH – primár Kardiocentra Fakultnej nemocnice s poliklinikou
J. A. Reimana v Prešove; za mimoriadny prínos v oblasti kardiológie, predovšetkým v akútnej
kardiológii a poruchách srdcového rytmu.
•Z
 ákladná umelecká škola Mikuláša Moyzesa - za výrazný podiel na rozvoji hudobného školstva v meste Prešov s prihliadnutím na 160. výročie jej založenia. Cenu preberal Jozef Kakaščík,
riaditeľ školy.
Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov udelilo aj Čestné občianstvo mesta Prešov, a to Ide Kirilovej in memoriam za výnimočný prínos do dejín slovenského operného divadla a koncertného
spevu a vrelý vzťah k rodnému Prešovu. 					
(mig)

Z nášho mesta
Bicykel za dobrý skutok
– jedinečný projekt v Prešove
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Unikátny projekt zdieľaných bicyklov, ktorý na svete nemá obdobu. Aj takto by
sa dal charakterizovať pilotný projekt neziskovej organizácie Greencubator pod
hlavičkou spoločnosti Fecupral. Stojiská na bicykle sú umiestnené v spolupráci
s mestom Prešov. Projekt bol v Prešove oficiálne spustený 25.5.2019.
Čo je na tomto projekte také jedinečné?
Za vypožičanie bicykla sa bude dať zaplatiť aj netradične, dobrým skutkom. Užívatelia môžu teda formou dobrovoľnej pomoci
združeniam, ktoré sú do projektu zapojené,
získať kredit a pomáhať tak lokálnej komunite. Tento ambiciózny projekt plánuje postupne
navýšiť počet stojísk a zároveň dopĺňať staré
použité bicykle, ktoré budú môcť ľudia odovzdať a ktoré sa po oprave zapoja do systému
tejto ekologickej formy dopravy. Nové, ale aj
používané bicykle, sú umelecky nadizajnované skupinou ARTCRIME a predstavujú jedinečnú súčasť estetiky mestského priestoru.
Bikesharing alebo v preklade zdieľané bicykle je služba, ktorá užívateľom sprostredkuje požičiavanie bicyklov. Je to alternatívny spôsob dopravy, ktorý redukuje dopravné
zápchy, hluk a znečistenie ovzdušia. Táto služba je založená na sieti požičovní alebo
automatických staníc s bicyklami, ktoré si možno vypožičať na jednom stanovišti a na
druhom ich vrátiť. Najčastejšie sa počíta s požičiavaním bicyklov v meste pre dopravu
na krátku vzdialenosť, respektíve na krátky čas, existujú však aj systémy pre regionálnu
turistiku.
Ako na to?
•Z
 aregistrujte sa tu: www.bicyklezadobreskutky.sk/ako-na-to/
•N
 avštívte registračné centrum - Mestské informačné centrum, Prešovskú univerzitu,
OZ Barlička, OC Eperia)
•S
 tiahnite si aplikáciu - https://app.bicyklezadobreskutky.sk/
•U
 robte dobrý skutok alebo zaplaťte.
•B
 icyklujte.
Ako bicykel odomknúť?
•P
 rídete k jednému zo stojanov, ktoré sú umiestnené na Hlavnej ulici, na Ul. 17. novembra či pri OC Eperia a vyberiete si bicykel.
•C
 ez web aplikáciu si ho označíte. Obratom vám cez mobilnú aplikáciu alebo SMS
príde kód na odomknutie a nový kód.
•Z
 ámok odomknete a ihneď prekódujete na nový kód.
•V
 eselo si jazdíte.
•P
 o jazde bicykel pri hociktorom zo špeciálnych stojanov uzamknete a cez web alebo
SMS ho označíte ako vrátený.
Ing. Soňa Hatoková
Fecupral, spol. s.r.o. Prešov
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Z nášho mesta
Prešov navštívili delegácie z partnerských miest

Počas Dní mesta Prešov sú čestnými hosťami v Prešove aj delegácie
z partnerských miest. Tento rok pozvanie prijali delegácie z talianskeho mesta
Brugherio, maďarskej Nyíregyházy, Remscheidu v Nemecku a Prešov svojou
návštevou poctil aj primátor poľského mesta Nowy Sacz Ludomir Handzel.
Už na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Prešove nechýbali delegácie z nemeckého Remscheidu pod vedením zástupcu primátora Kaia Kaltwassera a talianskeho Brugheria na čele s primátorom Marcom Troianom. Neskôr sa k nim pripojila aj delegácia z maďarskej
Nyíregyházy s viceprimátorom Attilom Ulrichom. Primátor Noweho Saczu Ludomir Handzel sa pre
pracovné povinnosti zúčastnil len slávnostného zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov
pri príležitosti udelenia verejných ocenení.
Zahraničné delegácie na radnici prijal viceprimátor Vladimír Feľbaba. Stretnutie sa nieslo v príjemnej a priateľskej atmosfére. Jednotlivé delegácie sa predstavili a ostatným priblížili aj zaujímavosti o meste, z ktorého prichádzajú.
Viceprimátor Vladimír Feľbaba všetkých predstaviteľov partnerských miest v Prešove srdečne
privítal a vyjadril radosť nad tým, že priateľské i pracovné vzťahy medzi mestami pretrvávajú. „Verím, že naše vzájomné dobré vzťahy budú naďalej také plnohodnotné ako doteraz,“ uviedol. Delegácie dostali od mesta Prešov aj darčeky v podobe certifikátov o prekročení 49. rovnobežky a pamätnú listinu o udelení mestských výsad mestu Prešov pri príležitosti 720. výročia.
Kai Kaltwasser z nemeckého Remscheidu sa poďakoval za pohostinnosť, ktorá naňho
veľmi zapôsobila a vyjadril radosť z toho, že je opäť v Prešove.
Za maďarskú delegáciu sa prihovoril viceprimátor Attila Ulrich: „Veľmi pekne ďakujeme za opätovné
pozvanie. Dní mesta Prešov sa pravidelne zúčastňujeme a veľmi sa nám tu páči. S Prešovom nás
viaže dlhé a hodnotné priateľstvo, ktoré si veľmi vážime,“ uviedol.
Z mesta Brugherio, s ktorým Prešov zatiaľ spolupracuje menej aktívne, sa prítomným prihovoril
primátor Marco Troiano, ktorý vyjadril obdiv nad spoluprácou Prešova s ostatnými partnerskými
mestami: „Vo vašej spolupráci nachádzame inšpiráciu. Chceme sa zaviazať k ďalšej spolupráci, aby sa naše mestá naďalej rozvíjali a priateľsky spolupracovali.“
Okrem delegácií z partnerských miest poctila Prešov svojou návštevou aj delegácia z Číny pod
vedením Francisa Laua, ktorý prítomným predstavil možnosti spolupráce na ekonomickej úrovni.
Delegácie sa po oficiálnom prijatí na radnici zúčastnili aj Trojičného jarmoku, prihovorili sa
Prešovčanom, užili si príjemnú letnú atmosféru v centre mesta a ochutnali aj miestne špeciality.
(len)

Z nášho mesta

6

Záhrada umenia bola najväčšou galériou v Prešove
Projekt Rozprávočka moja naj v Európe vyvrcholil výstavou súťažných prác
v prešovskej Záhrade umenia. Ich rekordné množstvo sa totiž nikam inam
nezmestilo.
„Teším sa, že sa podaril určite slovenský rekord v počte doručených výkresov, teším sa, že deti z rôznych krajín
sa rozhodli maľovať svoju obľúbenú rozprávku a posielať
svoje výkresy priamo k nám, do Prešova,“ vyslovila primátorka Andrea Turčanová, ktorá má nad projektom záštitu, počas slávnostnej vernisáže spojenej s oceňovaním autorov.
Záhrada umenia sa zmenila na najväčšiu prešovskú
galériu, v ktorej sa v danom momente sústredilo všetkých
7259 súťažných prác. Tie v dlhých pásoch, v štyroch radoch vedľa seba pokrývali doslova každý kúsok Záhrady
umenia.
Pásy vystavených výkresov organizátori odmerali a zistili, že je to celkom 1378 metrov. Dĺžkou vystavených prác chcú zabojovať o záznam do Slovenskej knihy rekordov.
„Keby sme uložili výkres vedľa výkresu, tak si myslím, že by to bolo asi 5 kilometrov dĺžky. Ale
to by bolo náročné vystavovať. Asi by sme museli ísť na diaľnicu do Košíc,“ smiala sa Jannette
Langová z Občianského združenia J.D. – Galéria J.L, ktoré výtvarnú „Rozprávočka moja naj 2019“
zorganizovalo už po štvrtýkrát. Toto občianske združenie je však známe aj revitalizáciou počmáranej
steny v centre Prešova na vonkajšiu galériu.
Po minuloročnom vydarenom ročníku, keď do súťaž došlo 981 výtvarných prác z celého Slovenska a všetkých okolitých štátov, tentoraz oslovilo k spolupráci Ministerstvo školstva SR a veľvyslanectvá európskych štátov akreditované na Slovensku.
„Ostali sme ohromení, aký záujem táto súťaž vyvolala. Do uzávierky prišlo neuveriteľných
7259 súťažných prác zo 16 štátov celej Európy, od Fínska po Grécko, od Ukrajiny po Belgicko.
Do súťaže sa doslova zapojilo celé Chorvátsko, Bulharsko, Litva, ale aj deti z Albánska, deti
insitných umelcov zo známej Kovačice v Srbsku, nehovoriac o zapojení veľkého množstva
materských a základných škôl z celého Slovenska," uviedla Janette Langová.
Najlepšie práce si môžete v týchto dňoch pozrieť v OC Eperia Prešov.
(mig)

Rozšírenie zóny s obmedzením státím v širšom centre mesta
Motoristi, pozor pri parkovaní! Zóna s dopravným obmedzením sa totiž v širšom
centre Prešova rozšírila.
Cieľom nového dopravného značenia je zvýšiť komfort a bezpečnosť chodcov na chodníkoch,
kde často parkovali vozidlá.
Na uliciach Masarykova, Plzenská, Kpt. Nálepku a Bayerova je preto osadené dopravné
značenie vyznačujúce zónu s dopravným obmedzením, ktoré povoľuje státie len na označených
parkoviskách s platným parkovacím lístkom alebo parkovacou kartou. Nové značenie tak usporiada
statickú dopravu a zamedzí parkovaniu motorových vozidiel na chodníkoch v predmetnom území
ohraničenom ulicami Masarykova, Grešova, Plzenská a Lesík delostrelcov.
K rozšíreniu zóny s obmedzením státím v širšom centre mesta došlo na základe určenia dopravného značenia vydaného Odborom dopravy a životného prostredia Mestského úradu v Prešove a schváleného Krajským dopravným inšpektorátom Krajského riaditeľstva Policajného zboru SR
v Prešove.								
(mig)
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Z nášho mesta
Prešov opäť ocení
najkrajšiu predzáhradku i balkón

Máte balkón plný kvetov či predzáhradku pred domom, ktorá robí radosť nielen
vám, ale aj ostatným ľuďom? Pochváľte sa! Prihláste svoje záhradnícke diela do
3. ročníka súťaže Najkrajší balkón a predzáhradka 2019.
Mesto Prešov vyhlasuje 3. ročník súťaže Najkrajší balkón a predzáhradka. Jej cieľom je podporiť obyvateľov podieľajúcich sa na estetizácii predzáhradiek a balkónov a spoločne tak vytvárať krajší a oku lahodiaci
verejný priestor.
Súťaž je vyhlásená v troch kategóriách:
1. Najkrajší balkón
2. Najkrajšia predzáhradka rodinného domu
3. Najkrajšie okolie vchodu do bytového domu
Súťaž je určená pre obyvateľov mesta Prešov, ktorí bývajú v rodinných a bytových domoch na území mesta
Prešov. Pri úpravách okolia bytových domov pritom nesmú svojvoľne vysádzať a presádzať stromy a kry. V predzáhradkách je možné v obmedzenom množstve sadiť iba nízke okrasné najmä listnaté kvitnúce kry, ktoré
bude možné presadiť v prípade potreby rozkopávky v súvislosti s inžinierskymi sieťami. Sadiť sa smú iba kvetiny
(letničky, trvalky, cibuľoviny, hľuzoviny), bylinky, okrasné trávy, ruže. Rastliny nesmú byť invázne. Neodporúčame tiež vytváranie rôznych obrúb a umiestňovanie kameňov, konštrukcií a pod., ktoré by sťažovali kosenie
trávnikov. Správca verejnej zelene mesta Prešov v súčinnosti s Odborom hlavného architekta mesta týmto
udeľuje obyvateľom mesta Prešov v súlade s VZN č. 5/2010 o tvorbe, ochrane a údržbe zelene a jej súčastí na
území mesta Prešov, čl. 6, ods. 2, písm. b) súhlas s výsadbou predzáhradok v zmysle podmienok tejto súťaže.
Priebeh súťaže:
1. Základnou podmienkou účasti v súťaži je zaslanie fotografie svojho rozkvitnutého balkóna, okna, lodžie, predzáhradky,
alebo verejného priestoru, o ktorý sa obyvateľ Prešova osobne stará.
2. Elektronicky môžete fotografie doručiť na e-mailovú adresu predzahradka@presov.sk
3. Fyzicky sa môžu fotografie doručiť na adresu MsÚ Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov, pričom obálku označíte slovom
Predzáhradka.
4. Nominujúci je povinný uviesť kontaktné údaje (adresu, telefón a súhlas so zverejnením fotografií, mena a adresy).
5. Termín zaslania fotografií: do 15.9.2019
6. Porota zložená z odborníkov vyberie podľa fotografií finalistov, ktorých osobne navštívi
a následne vyhodnotí súťaž v jednotlivých kategóriách.
7. Z ákladným kritériom bude estetický vzhľad súťažných plôch a balkónov.
8. Vyhodnotenie a odovzdanie hodnotných cien bude v mesiaci október.
9. Cenu získa ten, kto sa o balkón, predzáhradku či verejný priestor stará.
10. V každej kategórii bude vyhlásený jeden víťaz.
11. V ýherca v každej kategórii získa: 1. miesto: 200 € poukážka na ľubovoľný nákup v Záhradnom centre ZÁHRADA REAL,
2. miesto: balíček holandských tulipánov (cibule) so substrátom; 3. miesto: kryštalické hnojivo a mulčovacia kôra.
12. Špeciálnu cenu môže udeliť primátorka.
13. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nevyhlásiť víťaza, právo cenu neudeliť, ako aj právo rozdeliť cenu viacerým súťažiacim.
Čo má občan Prešova robiť v prípade, že chce zelené plochy vo vlastníctve mesta skrášliť vlastnými zá
hradníckymi nápadmi tak, aby pritom nedochádzalo ku kolíziám jeho záujmov a priorít mesta? Stačí, ak dodrží
niekoľko základných pravidiel a uvedomí si:
– že vstupuje na plochu, ktorá mu nepatrí, a teda si tam nemôže robiť čo chce,
– že starať sa môže spravidla o plochu medzi budovou a chodníkom,
– že tam môže kosiť a sadiť letničky, prípadne trvalky,
– že kroviny a stromy môže sadiť len s povolením správcu zelene, na základe stanoviska Mestského úradu v Prešove,
odboru hlavného architekta mesta,
– že akýkoľvek výrub stromov a krovinatých porastov vo verejnej zeleni je možný len na základe rozhodnutia, ktoré vydáva
orgán ochrany prírody,
– že nesmie lámať a orezávať stromy, kry a ich vetvy, inak poškodzovať zeleň vrátane pôdneho krytu; za poškodzovanie
stromov sa považuje aj neodborný a neoprávnený zásah spojený s tvarovaním koruny,
– že nesmie vytvárať ploty, zábrany či umiestňovať koly a iné nebezpečné predmety do verejnej zelene,
– že je povinný rešpektovať upozornenia a pokyny pracovníkov poverených dozorom a ochranou mestskej zelene.
(mig)

Z nášho mesta
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Najaktívnejší hasiči sú v Prešove
Prešovskí dobrovoľní hasiči obhájili prvenstvo v Súťaži aktivity Dobrovoľných
požiarných zborov okresu Prešov. Po štvrtýkrát po sebe sú najaktívnejší aj
v rámci okrsku Prešov.
Dobrovoľný hasičský zbor Prešov je opätovne najaktívnejšou
DHZ v okrese Prešov. Toto prvenstvo obhájili prešovský dobrovoľní
hasiči po roku a zároveň sú celkovo štvrtý rok po sebe najaktívnejší
v okrsku Prešov. Samotné dobrovoľné hasičstvo píše v Prešove už
viac ako 170-ročnú históriu a je
najstaršie na Slovensku.
„Zasahujeme pri požiaroch,
záplavách, odstraňujeme popadané stromy, vykonávame protipožiarne asistenčné hliadky na
mestských
kultúrno-spoločenských podujatiach a podobne,“ zhŕňa Branislav Obal, predseda DHZ Prešov a súčasne
aj veliteľ DHZ mesta Prešov
„Začiatkom roka sme boli nasadení aj na Orave, kde sme v obci Novoť pomáhali
odstraňovať následky snehovej kalamity. Za tento svoj prístup sme boli ocenení aj
ministerkou vnútra,“ dopĺňa Branislav Obal a súčasne pripomína, že dobrovoľní hasiči
každoročne pomáhajú aj pri čistení vodnej nádrže Delňa.
Okrem toho myslia aj na prevenciu a na výchovu budúcich hasičských dobrovoľníkov:
„Už niekoľko rokov preto spoločne so ZŠ Sibírska organizujeme krúžok mladých hasičov, v hasičskom športe zasa pravidelne reprezentujeme mesto Prešov nielen na
Slovensku, ale aj v zahraničí. Vykonávame aj osvetu a rôzne ukážky hasičskej práce
pre deti aj dospelých.“
Medzi divácky atraktívne aktivity patria hasičské súťaže – už piaty rok po sebe organizujú súťaž v požiarnom útoku O pohár primátorky mesta, súťaž „Prešovský železný hasič“
a aj halovú súťaž mladých hasičov.
„Dobrovoľný hasičský zbor Prešov zaznamenal za posledné roky významný vzostup a to aj vďaka podpore mesta Prešov a jeho vedenia, ale aj vďaka podpore Ministerstva vnútra SR, v rámci ktorého sú členovia DHZ Prešov zaradení do systému
Celoplošné rozmiestnenie síl a prostriedkov,“ vraví predseda DHZ Prešov. Minulý rok
vďaka tomu prešovskí dobrovoľní hasiči získali protipovodňový vozík, ktorého súčasťou
je elektrocentrála, čerpadlá a gumové protipovodňové bariéry. Mesto Prešov bolo tiež
úspešné so žiadosťou o dotáciu na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice, kde získalo na
tento účel sumu 30 000 €. „Veríme, že v tomto roku získame aj nové hasičské vozidlo
CAS15 Iveco Daily,“ dodáva Branislav Obal.
(mig)
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Zo života mestských častí
Mestská časť č. 1 (Sídlisko III., Sídlisko Mladosť, Rúrky)

Milí Prešovčania,
máme za sebou viac ako pol roka od ustanovujúceho mestského zastupiteľstva,
a zloženia poslaneckých sľubov zvolených zástupcov mesta. Bolo niekoľko
rokovaní MsZ a zasadnutí výborov mestských častí ako aj odborných komisií pre
MsZ v Prešove, na ktorých sa snažíme prenášať požiadavky a aktivity, ktoré nám
prednášate aj vy, obyvatelia Prešova a prioritne obyvatelia „NAŠEJ TROJKY“.

V tomto letnom období sa najviac podnetov týka najmä nespokojnosti obyvateľov
s kosením trávnatých porastov, a nespokojnosť a kritika bola opakovane vyslovená
aj zo strany poslancov mesta. Opakované požiadavky a prosby sa týkajú aj orezu
stromov. Obyvatelia opakovane žiadajú o orez stromov, nakoľko stromy sú vysoké,
husté a blízko pri oknách, nepreniká im denné svetlo do bytu, a tak majú v bytoch
tmu a vlhkosť. Som za zelené sídlisko, k orezu treba pristupovať citlivo, ale na druhej strane, treba rešpektovať aj kvalitu bývania našich obyvateľov. Opakované požiadavky sa týkajú aj opráv chodníkov a prístupových komunikácií, ako aj parkovacích
plôch, naposledy – vyasfaltovanie chodníka od „Ústavu pre telesne postihnutých“
(Centrum sociálnych služieb Vita Vitalis) smerom hore na Ul. Tehelnú, požiadavky na
vybudovanie detských ihrísk, ako aj umiestnenie lavičiek a hracích prvkov.
Tento rok prvýkrát nemáme v rozpočte mesta vyčlenené finančné prostriedky na
jednotlivé výbory mestských častí, kde sme v minulosti bezodkladne vedeli realizovať
požiadavky obyvateľov „NAŠEJ TROJKY“. Aj napriek tomu sa nám podarilo presadiť
aspoň časť požiadaviek do plánu výstavby na tento rok. Verím, že v návrhu budúcoročného rozpočtu bude podpora väčšiny poslancov pre vyčlenenie finančných
prostriedkov priamo pre jednotlivé výbory mestských častí. Ako veľký investičný dlh
voči seniorom vnímam stavbu celomestského významu a to Zariadenie pre seniorov
– Harmónia-Cemjata.
Počas tohto polroku bola zrealizovaná väčšina výberových konaní v základných
a materských školách, ktorých zriaďovateľom je mesto Prešov. Všetkým zvoleným
riaditeľkám a riaditeľom želám úspešný nástup do tých funkcií, ako aj
zrealizovanie svojich zámerov počas funkčného obdobia, pretože to,
čo dáme deťom, sa nám vráti.
Želám všetkým krásne leto, pevné zdravie, deťom prázdniny plné
pekných zážitkov aj na „NAŠEJ TROJKE“.
Ing. Svetlana Pavlovičová, MBA
členka VMČ č.1

Zasadnutie výboru Mestskej časti 1 v mesiaci august
PhDr. Mikuláš Komanický (predseda), RNDr. Zuzana Bednárová, PhD., PaedDr. Slávka Čorejová, Ing. Jozef Demčák, Ing. Juraj Hudáč, Igor Kivader, Ing. Svetlana Pavlovičová, MBA.
Z dôvodu čerpania dovolenky VMČ č. 1 v mesiaci august 2019 nezasadá.

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 čitatelia,
prihováram sa Vám v čase, keď si naši najmenší začali po školských
povinnostiach užívať prázdniny, ale naopak rodičom a starým rodičom začali
starosti, ako a kde zabaviť našich najmenších.
Chcem Vám dať do pozornosti aktivity ABC - centrum voľného času Prešov, ktoré organizuje prímestský tábor. ABC - CVČ sa nachádza v našej mestskej
časti, preto Vám všetkým odporúčam využiť jeho služby v prípade, ak ešte nemáte zabezpečený dohľad
a starostlivosť o Vaše ratolesti počas prázdnin.
Čo sa týka našej mestskej časti, mnohí z Vás nás
oslovovali ohľadne NEKOSENIA - nebezpečných výjazdov na hlavné cesty, ako aj vysokej trávy okolo bytoviek. Najhoršie na tom boli detské ihriská, ktoré sa
celý jún nedali využívať, nakoľko tráva bola vyššia ako
dospelý, nieto dieťa. Po neskorom uzatvorení zmluvy
s dodávateľom bol na radnici vytvorený harmonogram
kosby, v ktorom sa naša mestská časť, bohužiaľ, ocitla
na jeho konci. Preto, keď už väčšina sídlisk bola pokosená, naša mestská časť na kosbu ešte len čakala.
Kritika občanov, ako aj samotných poslancov,
je v tomto prípade opodstatnená a ostáva nám
len veriť, že takáto kritická situácia s kosením už
nikdy viac nenastane. Zároveň treba poďakovať
všetkým tým, ktorí vzali kosbu do svojich rúk a sami si pokosili okolie bytoviek a detských
ihrísk.
Na záver Vám chcem popriať
krásne leto, deťom pekné prázdniny
a šťastný návrat do školských lavíc, to
je ale ešte ďaleko.
S pozdravom

Mgr. Jaroslava Kutajová
predsedníčka VMČ 2

Zasadnutie výboru Mestskej časti 2 v mesiaci august
Mgr. Jaroslava Kutajová (predsedníčka), Ing. Richard Drutarovský, Ing. Lenka Kohániová.
Z dôvodu čerpania dovolenky VMČ č. 2 v mesiaci august 2019 nezasadá.
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Mestská časť č. 3

(sever mesta, Šidlovec, Dúbrava, Surdok, Kúty, Nižná Šebastová)
Milí spoluobčania,
touto formou sa vám prihováram po prvýkrát, ako zvolený zástupca do MsZ
mesta Prešov, a tak mi dovoľte úvodom poďakovať za seba, ale aj za kolegov
poslancov v našej mestskej časti, za dôveru, ktorú ste nám prejavili pri voľbách
odovzdaním svojich hlasov. Je to pre nás záväzok a viem, že spoločne v našej
mestskej časti, bez vzťahov k politickým tričkám a poslaneckým klubom,
budeme zodpovedne pristupovať k riešeniu problémov.
Jeden z najväčších problémov, o ktorých sa už aj na stránkach Prešovského magazínu
písalo, a na ktoré ste sa občania dlhodobo na zasadnutiach výboru mestskej časti č.3 sťažovali, je problém havarijného stavu Domu smútku v Nižnej Šebastovej. Dôvodom meškajúcej
rekonštrukcie boli doteraz chýbajúce prostriedky na jeho rekonštrukciu. Konečne sa však na
rokovanie MsZ dostala aj táto investícia a jej krytie vo výške 138.000 € z rezervného fondu
na investičnú činnosť mesta. Pevne verím, že po schválení týchto prostriedkov už nič nebude
brániť rekonštrukcii v čo najkratšom čase.
Často a intenzívne medializovaným problémom začiatku tohto leta bola údržba zelene.
Samozrejme, že kritiku sme utŕžili aj ako poslanci, ale v tomto prípade je dôležité povedať, že
rozpočet na rok 2019 bol schválený s plným rozpočtovým krytím „kosenia“ a na časové omeškanie, ktoré vzniklo aj pri verejnom obstarávaní, sme ako poslanci už nemali dosah. Verím, že
po tomto období problémov a podpise zmluvy mesta s dodávateľom služby, bude do konca
vegetačného obdobia údržba zelene prebiehať podľa plánu a zmluvy.
V údržbe ciest a chodníkov musíme do budúcna nájsť
Dĺžka
Dĺžka
kompromis medzi sumou určenou na údržbu a rozsahom VMČ komunikácií chodníkov
a stavom cestnej siete a siete chodníkov. Naša mestská VMČ 1
31,6 km
38,5 km
časť má v meste druhú najdlhšiu sieť ciest a chodníkov a pri VMČ 2
36,13 km
23,5 km
investíciách mesta do údržby bude potrebné brať ohľad aj
VMČ 3
43,7 km
43 km
na tento fakt, aby sa investície robili na základe reálnych
VMČ
4
53,8
km
65,6
km
potrieb v jednotlivých mestských častiach.
VMČ
5
31,32
km
30,6
km
Prioritou nášho mesta musí byť otázka bezpečnosti.
17,2 km
25,3 km
A to hlavne bezpečnosti chodcov. Kritický stav je na Fin- VMČ 6
9,4 km
22,6 km
tickej ulici, kde je nutné urýchliť termín výstavby chodníka VMČ 7
a následne aj prechodov pre chodcov. Ale všeobecne Spolu: 223,15 km 249,10 km
v celom meste spôsobuje zahusťovanie dopravy problémy
v bezpečnosti chodcov a verím, že prijatý strategický dokument „Masterplán“
dopravy, v ktorom sú jasne určené ciele zvyšovania bezpečnosti chodcov,
bude Mestským úradom dôsledne a v určených časových horizontoch realizovaný, nakoľko tento dokument slúži aj ako východiskový materiál k čerpaniu
finančných prostriedkov z fondov na realizáciu jednotlivých projektov.
Ing. František Oľha
poslanec VMČ č. 3

Zasadnutie výboru Mestskej časti 3 v mesiaci august
Ing. Rastislav Mochnacký (predseda), Ing. Marta Kollárová, PhD., Mgr. Pavol Neupauer, Ing.
František Oľha.
Z dôvodu čerpania dovolenky VMČ č. 3 v mesiaci august 2019 nezasadá.
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Mestská časť č. 4 (stred mesta, Staré mesto)
Milí čitatelia,
na takých miestach, na ktorých je zeleň, sa nám žije lepšie, krajšie, pokojnejšie a najmä zdravšie. V „zelených“ lokalitách je bezpečnejšie, dokonca aj nehnuteľnosti v nich
majú vyššiu hodnotu. Zeleň vnímame ako mestotvorný a architektonický prvok. Môžeme
povedať, čo architektúrou začnem, stromom viem dopovedať.
Avšak zeleň si vyžaduje starostlivosť, ako je kosenie, hrabanie, zabezpečenie dosevu, orezávanie drevnatých porastov, ich ošetrovanie, odstraňovanie suchých drevín
a nečistôt z korún stromov, starostlivosť o mobilné nádoby so zeleňou, výsadbu, odburiňovanie, okopávanie, polievanie kvetinových záhonov a ďalšie práce.
Ak zlyhá plánovanie a starostlivosť o verejnú zeleň a jej údržba, tak to môže vyzerať
v meste aj takto:

A niečo z iného rožka. V jarných mesiacoch sme za účasti odborných pracovníkov
mesta prešli mestskú časť, aby sme posúdili stav lavičiek, pieskovísk, detských ihrísk,
ale aj sušiakov na bielizeň, ktoré si vyžadujú údržbu, opravu, prípadne výmenu. Práce na
odstraňovaní závad začali v mesiaci máj a priebežne pokračujú:
Prajeme Vám pekné letné dni a veríme, že keď budete čítať aktuálne číslo magazínu, budú nedostatky odstránené .
Vaše námety a postrehy pre lepší život v mestskej časti, nám môžete
zasielať aj elektronicky na
adresu vmc4@presov.sk.
Ing. Renáta Fedorčíková
predsedníčka VMČ 4

Zasadnutie výboru Mestskej časti 4 v mesiaci august
Ing. Renáta Fedorčíková (predsedníčka), Mgr. Emil Chlapeček, Ing. Martin Kovalčík, PhDr.
Janette Langová.
VMČ 4 v mesiaci august 2019 nezasadá. Najbližšie zasadnutie sa uskutoční 2.9.2019
o 15:00 v Zasadacej miestnosti MsÚ na Jarkovej ul. č. 24 (3. poschodie)

Zo života mestských častí
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Mestská časť č. 5 (Solivar, Soľná Baňa, Šváby)
Milí občania Solivaru a Švábov,
touto cestou vám a vašim rodinám želáme príjemné prežitie leta a krásne dovolenkové dni, ktoré si určite zaslúžite. Žiakom prajeme pekné a zmysluplné prázdniny naplnené radosťou a umocnené pekným počasím. Ak máte záujem, alebo vznikne potreba niečo riešiť, príďte na pravidelné
zasadnutie VMČ č. 5 v prvý pondelok mesiaca júl a august, nakoľko v našej mestskej časti je
pravidlom, že pracujeme pre vás aj počas letných prázdnin. Na fotografiách vidíte najnovšie realizované aktivity a po prázdninách sa môžete tešiť na nové iniciatívy na území našej mestskej časti.

Začiatkom mája bol v Soľnej Bani
nainštalovaný prenosný bankomat. Ak chceme, aby zostal, musí
mať veľký počet výberov.

Finišuje rekonštrukcia Materskej
školy na ul. Važeckej na Šváboch.

Na ZŠ Lesníckej sa 31.5.2019
konal 7. ročník mládežníckeho
futbalového turnaja o pohár ŠK
Slovan Solivar.

Prvá kosba v Solivare a na Šváboch sa tento rok omeškala, ale
už pripravujeme jej nový systém.

Projekt Milujem svoje mesto, milujem svoj kraj 2019 sa pozitívne
dotkol aj Solivaru.

Dobrovoľníci omaľovali zábradlie
pri kotolni na sídlisku Šváby a vyčistili viaceré verejné plochy a námestia. Ďakujeme za ich prácu!

Mgr. Peter Krajňák
predseda VMČ č. 5

PaedDr. Miroslav Benko, MBA JUDr. Vladimír Feľbaba
Poslanec VMČ č. 5
Poslanec VMČ č. 5

Ing. Ľudovít Malaga
Poslanec VMČ č. 5

Zasadnutie výboru Mestskej časti 5 v mesiaci august
Mgr. Peter Krajňák (predseda), PaedDr. Miroslav Benko, MBA, JUDr. Vladimír Feľbaba, Ing.
Ľudovít Malaga.
5.8.2019 (pondelok) o 18.00 hod. v Kultúrnom stredisku PKO na Švábskej ul. č. 27
v Prešove – Solivare

Zo života mestských častí
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Mestská časť č. 6 (časť sídliska Sekčov)
Vážení spoluobčania,
na úvod by som chcela bilancovať, aké úlohy sa nám spolu podarilo splniť. Oprava chodníkov a schodov na ulici Alexandra Matušku, výtlky na ulici M. Benku, na ulici
Vansovej pri OC FRESH, schody na ulici Bernolákova, pokračuje sa opravou výtlkov
pri zdravotnom stredisku a Mestskej polícii na ulici Justičnej. Dokončilo sa parkovisko s
chodníkom na ulici Bernolákovej č.17, kde sa realizovala aj výsadba stromov ako protihluková bariéra. Spomeniem ešte budovanie cyklochodníka na ulici Federátov, Justičnej
smerom k Šalgovíku.
Milí Sekčovčania, blíži sa 40. výročie založenie Sekčova. Odbor školstva, kultúry
a cestovného ruchu zvolal pracovné stretnutie k tomuto významnému jubileu a touto cestou by som chcela vyzvať všetkých obyvateľov, ktorí disponujú fotografiami nášho sídliska
z 80-tych a 90-tych rokov, aby ich doniesli na VMČ č.6 alebo VMČ č.7.
Na záver by som chcela všetkým popriať krásne slnečné leto, aby ste načerpali nové
sily do ďalšej práce, a žiakom a študentom zaslúžené prázdniny. Na margo prázdnin
chcem podotknúť, že športový areál Základnej školy Májové námestie je otvorený pre
vás, milé deti, rodičia a starí rodičia, k maximálnemu športovému využitiu, konkrétne
futbalové ihrisko bude otvorené od 9.00 do 21.00 hod.
Tešíme sa na stretnutie na ďalších výboroch Mestskej časti číslo 6 a ďakujeme vám
za všetky návrhy, podnety a pripomienky.

MUDr. Daniela Mrouahová
poslankyňa VMČ 6

Zasadnutie výboru Mestskej časti 6 v mesiaci august
Zuzana Tkáčová (predsedníčka), PhDr. Rudolf Dupkala, PhD., MBA, DBA, Mgr. Michal Džupin, MUDr. Daniela Mrouahová.
8.8.2019 (štvrtok) o 17.30 hod. v ZŠ na Májovom námestí č. 1
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Zo života mestských častí
Mestská časť č. 7 (časť sídliska Sekčov, Šalgovík)

Vážení Sekčovčania a Šalgovíčania,
v tomto júlovom príspevku by som Vás chcel oboznámiť s niektorými vyriešenými podnetmi
našej mestskej časti za mesiace máj, jún:
1. Podnet: Úprava okolia kotolne na Ul. Sibírska 16 – 38
Vo vnútrobloku Ul. Sibírska 16 – 38 sa nachádza kotolňa, ktorá bola obrastená veľkými
kríkmi a stromami, ktoré bolo potrebné orezať a upraviť. Som rád, že môžem konštatovať, že
táto požiadavka bola vyriešená.
2. Podnet: Osadenie smetných košov vo vnútrobloku Ul. Sibírska 16 – 38
V snahe udržiavať naše sídliská čisté bolo potrebné osadiť nové odpadkové koše na Ul.
Sibírska 16 – 38. V 24. týždni kalendárneho roka 2019 bol umiestnený malý odpadkový kôš
na konci ulice Sibírska 38 pri parkovisku. V tejto lokalite sú však parkoviská ako pred bytovkou, tak aj nad ihriskom. Umiestnenie druhého odpadkového koša je ešte potrebné upresniť.
3. Podnet: Oprava múru na stojisku kontajnerov Ul. Exnárova 14
Podnety od obyvateľov VMČ č. 7 upozornili na stojisko kontajnerov na Ul. Exnárovej č. 14,
kde na múre, ktorý bol vybudovaný len minulý rok, sú odlepené 2 čiapky. Hrozilo, že spadnú
na parkujúce auto alebo spôsobia úraz dieťaťu vystupujúcemu z auta. Túto požiadavku sa
podarilo vyriešiť v súčinnosti s Technickými službami mesta Prešov, a.s. dňa 03. 05. 2019,
kedy bola zabezpečená oprava predmetného stojiska kontajnerov.
4. Podnet: Vyčistenie územia na otočke MHD na Ul. Sibírskej
Obyvatelia VMČ č. 7 upozornili na premnoženie potkanov na otočke MHD na Ul. Sibírskej
(na ľubotickej strane). Mesto Prešov zabezpečilo prostredníctvom zmluvnej firmy deratizáciu
verejných priestranstiev v predmetnej lokalite dňa 29. 05. 2019, obec Ľubotice deratizovala
priestranstvo na svojich pozemkoch posledný májový týždeň.
5. Podnet: Vybudovanie nového DI vo vnútrobloku Ul. Sibírska 11 – 35
Snažíme sa skrášľovať a zlepšovať prostredie aj pre našich najmenších, preto zo strany
obyvateľov VMČ č. 7 vyšiel návrh na vybudovanie väčšieho detského ihriska vo vnútrobloku
na Ul. Sibírskej 11 – 35. Táto požiadavka bola vzatá na vedomie s nasledujúcim vyjadrením:
Vaše požiadavky na vybudovanie detského ihriska a dobudovanie parkovacích miest vo vnú
trobloku na ul. Sibírska 11 – 35 zapracujeme do našej evidencie, ktorá slúži ako podklad na
prípravu návrhu plánu investičnej výstavby na nasledujúce obdobie. Keďže na rok 2019 je
plán investičnej výstavby schválený, Vašu požiadavku budeme evidovať v uvedenom zozname
požiadaviek. Postupnosť realizácie jednotlivých stavieb zaradených v evidencii však vychádza
z finančných možností mesta Prešov. Časť požiadavky týkajúca sa doplnenia
herných prvkov a lavičiek na už existujúce detské ihrisko spadá do kompetencie Organizačného odboru, oddelenia komunálnych služieb, ktorému túto časť
požiadavky odstúpime.
V neposlednom rade, by som Vám chcel dať na vedomie, že v mesiaci júl
prebehne pravdepodobne už druhá kosba.
S úctou
JUDr. Martin Eštočák
poslanec VMČ 7

Zasadnutie výboru Mestskej časti 7 v mesiaci august
Lukáš Anderko (predseda), doc. PhDr. Štefánia Andraščíková, PhD., MPH, PhDr. Marcela
Antolová, JUDr. Martin Eštočák, Ing. Martin Lukáč.
Z dôvodu čerpania dovolenky VMČ č. 7 v mesiaci august 2019 nezasadá.

Kultúra

Divadlo Jonáša Záborského
Námestie legionárov 6

04.09. | 16:00 | MS
KLUB PRIATEĽOV DJZ
voľný vstup
05.09. | 18:30 | MS
TEROR 10x
8€
06.09. | 18:30 | HB
ZBABRANÁ HRA
7|8|10 €
08.09. | 16:00 | HB
ZBABRANÁ HRA
7|8|10 €
11.09. | 18:30 | HB
EUGEN ONEGIN
5|6|8 €
Platí 50% zľava na karty EURO 26 | ISIC | ITIC.
12.09. | 18:30 | VS
RODNÁ ZEM
10|12 €
13.09. | 10:00 | VS
RODNÁ ZEM
pre školy
18.09. | 18:30 | HB
ZBABRANÁ HRA 10x
organizované
19.09. | 10:00 | MS
ŠTEŇA
organizované
19.09. | 18:30 | MS predpremiéra
ŠTEŇA
8€
20.09. | 18:30 | MS slovenská premiéra
ŠTEŇA
10 €
24.09. | 10:00 | HB
REVÍZOR 70x
pre školy
25.09. | 18:30 | HB
REVÍZOR
5|6|8 €
26.09. | 18:30 | MS
TRÓN MILOSRDENSTVA 25x
8€
27.09. | 18:30 | HB
ZBABRANÁ HRA
7|8|10 €
29.09. | 18:30 | MS
ŠTEŇA
8€

Park kultúry a oddychu
– Čierny Orol, Hlavná 50

HUDBA V PARKU – GOSPELOVÉ ŠTVRTKY
V rámci Prešovského kultúrneho leta sa v Záhrade umenia
uskutoční už 2. ročník koncertov gospelovej hudby:
8.8.2019 Marián FUTÁŠ, Dominika GURBAĽOVÁ
15.8.2019 Tibor DUDA, Rino OLAH
22.8.2019 Miťo BODNÁR, James EVANS
29.8.2019 Detský Špeciál, Tábor LEVITOV
Vstup voľný
18:00 – 20:00 v Záhrada umenia, Svätoplukova, Prešov
5.7. O 16:00 BB COUNTRY BÁL
Tradičný country bál v rámci Prešovského kultúrneho leta
so skupinou BB COUNTRY a hosťom ZELENÁ TRÁVA
Vstup voľný
16:00 – 22:00, U Greka, Prešov
11.7. o 18.00, kino Scala
VITAJTE DOMA!
4,- €
19.7. od 8.00 Pešia zóna Prešov
„BURZA STAROŽITNOSTÍ A KURIOZÍT“
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2.8. o 21.00 Záhrada umenia
Bažant kinematograf – Hastrman
Vstup voľný
3.8. o 21.00 Záhrada umenia
Bažant kinematograf – Ženy v behu
Vstup voľný
4.8. o 21.00 Záhrada umenia
Bažant kinematograf – Teroristka
Vstup voľný
5.8. o 21.00 Záhrada umenia
Bažant kinematograf – Trabantem tam a zase zpátky
Vstup voľný
6.8. o 21.00 Záhrada umenia
Bažant kinematograf – Dôverný nepriateľ Vstup voľný
16.8. od 8.00 Pešia zóna Prešov
„BURZA STAROŽITNOSTÍ A KURIOZÍT“

CARAFFOVA VÄZNICA

11.7. o 15.00 Caraffova väznica
PRIATEĽSTVO – BARÁTSÁG – PRZYJAŹŃ
Výstava potrvá do 31.08.2019
Vstupné: 0,50,- € deti , dôchodcovia, 1,00 - dospelí

Krajské múzeum v Prešove,
Hlavná 86

13. 6. - 15. 9. – D
 vojtýždňová republika – Slovenská
republika rád. 100. výročie vyhlásenia
v Prešove
6.6. – 15.9. – Kabinet kuriozít
Kultúrne podujatia
24. 7. 17.00
42. Čaj o piatej u Rákociho – CAMERAE RARITATIS
4.8. 15.00
Leto s Rákocim V muzeume veśelo
21.8. 17.00
43. Čaj o piatej u Rákociho. August 1968 v Prešove

Šarišská galéria v Prešove,
Hlavná 51
7. 5. - 21. 7. 2019
Andy Warhol – Ja pochádzam odnikiaľ
„Warhol Tour 2019“
KURÁTOR: Dr. Michal Bycko, PhD.,
kurátor MMUAW v Medzilaborciach
11. 7. - 22. 9. 2019
Konštantín Bauer, košický colník Rousseau
KURÁTOR: PhDr. Miro Procházka
Vernisáž: 11. 7. 2019 o 16:00
4. 7. - 29. 9. 2019
Toto sme nosili?
KURÁTOR: PhDr. Miro Procházka
Vernisáž: 4. 7. 2019 o 16:00
4. 7. - 29. 9. 2019
Štefan Hudák z Veľkého Šariša
KURÁTOR: PhDr. Miro Procházka
Vernisáž: 4. 7. 2019 o 16:00
11. 7. - 22. 9. 2019
Slovenský ornament Majstra Kostelníčka
KURÁTOR: PhDr. Gabriela Čiasnohová
Vernisáž: 11. 7. 2019 o 16:00

Kultúra
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Hvezdáreň a planetárium v Prešove

Adresa: Dilongova ul. č. 17, Prešov
e-mail: hap@astropresov.sk
Tel./fax: 051/772 20 65, 773 32 18 web: www.astropresov.sk
4.7. o 18:00
Hudba pod hviezdnou oblohou – ABBA
Vstupné: 2,50 €
6.7. o 11:00
MESIAC NA VANDROVKE
Vstupné: 1,50 €
11.7. o 18:00
VESMÍR JE NÁŠ SVET
Vstupné: 2,50 €
13.7. o 11:00
Pohľady na oblohu
Vstupné: 1,50 €
18.7. o 18:00
Projekt Apollo
Vstupné: 2,50 €
20.7. o 11.00
Ako je Slniečko ďaleko
Vstupné: 1,50 €
22.7. – 12.8.
Technická odstávka
Údržba prístrojovej techniky hvezdárne a planetária. Za pochopenie ďakujeme.
15.8. o 18:00
Hudba pod hviezdnou oblohou – P.I. Čajkovskij
Vstupné: 2,50 €
17.8. o 11:00
ROZPRÁVANIE O SLNIEČKU
Vstupné: 1,50 €
22.8. o 18:00
MYTOLÓGIA A HVIEZDNA OBLOHA
Vstupné: 2,50 €
24.8. o 11:00
Princ Peter
Vstupné: 1,50 €
31.8. o 11.00
Potulky oblohou
Vstupné: 1,50 €

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.

Slovenské technické múzeum
NKP Solivar, Nám. osloboditeľov 4
Letná prevádzka apríl – október.
Pondelok ZATVORENÉ, Utorok – Sobota 9.00 - 17.00
Nedeľa ZATVORENÉ
Vstupy do múzea: 9.00, 10.30, 12.30, 14.00, 15.30
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

Kultúrne centrum Wave~cnk

Hlavná 121, Prešov, +421 905 896 467
streda 3.7 / 20:00 / krst novín, koncerty
Ta Take Town
štvrtok 4.7 / 20:30 / kvíz
Pub Quiz - Holiday cup
piatok 5.7 – sobota 6.7 / graffiti, poézia, tanec, prezentácie, diskusie, workshopy.
CITY SITY vol.2
piatok:
13:00 maľovanie, graffiti workshop pre deti (nutná
registrácia),
17:00 tanečný hip-hop battle, moderovaná diskusia
na tému street dance a vývoj tanečných podujatí na
Slovensku
20:20 PechaKucha Night vol.21 #cyklo špeciál
Celosvetovo známy, originálny prezentačný formát 20
obrázkov po 20 sekúnd, bude v tomto cyklo špeciály prezentovať nápady a projekty inšpiratívnch hostí, ktorí milujú bicykle kvôli relaxu či umeniu, alebo ho využívajú ako
pracovný prostriedok.
Hostia: Švihaj Šuhaj, Bikesharing, Dutch bikes a tall bikes,
Cyklokoalícia BA, Ke.Cy, Cyklokoalícia KE, Cyklo kuriér
a bike design.
sobota:
15:00 maľovanie, djs
20:30 Panslam 2019
Tretí ročník najväčšej československej tour Slam poetry
predstaví v českých a slovenských mestách dokopy vyše
20 umelcov a o víťazovi každého večera rozhodnete práve
vy. Vo Wave~cnk sa môžete tešiť na víťaza majstrovstiev
Slovenska Samča brata dážďoviek, rapera Miška Krakovského, miláčika publika z Čiech Caledona a mnohých
ďalších.
utorok 9.7 / 19:00 / cestovateľský večeer
Po stopách Chernobyľu
štvrtok 11.7 / 20:30 / kvíz
Pub Quiz - Holiday cup
streda 17.7 / 19:00 / vernisáž
Rachel Jutková: Shetland Inspired - Moder Dy
Štvrtok 18.7 / 20:30 / kvíz
Pub Quiz - Holiday cup
sobota 20.7 / 17:00 / eko prednášky, výmena oblečenia
SWAP vol.6
štvrtok 25.7 / 20:30 / kvíz
Pub Quiz - Holiday cup
piatok 26.7 / 20:00
Stand up comedy na východe
sobota 27.7 / 20:30 / koncert
Live Stroon: Solar Preludes a Vice Laboratory
piatok 23.8 / 20.30 / koncert, párty
Live Isobutane: Do machines dream & Pattern Chain
26.8.2019 / 19:00 / beseda
Večer s Artforom: Marek Vácha
Zmena programu vyhradená!

Spoločenská rubrika
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Narodili sa v máji 2019
Bachura Ondrej
Bajusová Viktória
Baňas Benjamín
Berková Dajana
Birčák Peter
Bujdoš Michal
Čižmár Richard
Domen Michal
Dujava Štefan Sebastián
Dujčák Jakub
Duňa Matúš
Duplinská Ema
Goban Boris
Grochoľ Teodor

Hanudeľová Alžbeta
Hodál Jakub
Hriňáková Hana
Hruška Bruno
Hudáková Eliška
Ivancová Simona
Jančová Diana
Karahuta Oliver
Kovaľ Lukáš
Krišková Klaudia
Kriššáková Ivana
Kuzmiak Filip Ján
Lacko Lukáš
Lenz Maxim

Bujnovská Terézia 63
Zubrická Mária 73
Homza Milan 73
Rusinkovič Andrej 91
Bača Jakub 21
Kominko Peter 57
Čajková Jarmila 70
Rendošová Milada 66
Chudý Jozef 84
Gadžinovská Anna 93
Palša Jozef 89

Hritzová Zuzana 72
Golecová Mária 91
Stašková Terézia 89
Kasper Jozef 60
Billý Ján 68
Pastirová Rita 45
Olekšáková Klára 84
Chlebovec Štefan 68
Pavileková Mária 70
MUDr. Valdman Vladimír 91
Bizub Ján 85

Levayová Emily
Lipka Martin
Luptáková Izabela Ester
Madziková Alžbeta
Marušáková Soňa
Mihaliková Laura
Miščík Tomáš
Mižár Michal
Mochňacký Maximilián
Molčan Martin
Mrva Sebastián Ján
Ňachaj Nikolas
Olexa Richard
Ondková Linda

Petrová Dominika
Poláková Rebeka
Poprendová Alina
Sabanošová Ela
Sedlák Tobias
Slatkovský Lukáš
Slavkovský Patrik
Sopková Paulína
Šípošová Nell
Tkáčová Stela
Vojteková Cynthia
Zelinková Zuzana

Navždy nás opustili v máji 2019
Harangozová Marta 85
Kimák Jozef 69
Doucha Miroslav 63
Mgr. Krupová Lucia 44
Talarovičová Anna 82
Bunca Juraj 86
Hanus Dušan 64
Kocúrek Karol 71
Komár Dušan 57
Ing. Vargová Agáta 49
Pramník Milan 78

Gaľová Anna 70
Mgr. Brhlík Dušan 61
Marčáková Jolana 86
Miklušová Oľga 60
Buranovská Irena 87
Šinglárová Ľudmila 48
Sallaiová Jozefa 71
Figurová Agnesa 71

Uzavreli manželstvo v máji 2019
Marek Hudák a Zuzana Mizeráková
Miroslav Gdovin a Martina Šmihulová
Ing. Peter Pulik a Mgr. Petra Benčová
Bc. Peter Verešpej a Bibiána Cidilová
Martin Polák a Martina Krahulcová
Ing. Ondrej Gažo a Ing. Anna Gaľová
Ing. Michal Babinčák a Ing. Zuzana Olejníková
Martin Vaško a Nikoleta Hrehorová
Rudolf Jankanin a Simona Golenovská
Ing. Rastislav Centek a Ing. Adriana Šuťáková
Maxim Lindsay Crowley a Ing. Lenka Fecková
Bc. Jozef Sabol a Mgr. Milica Sabolová, PhD.
Dávid Gildein a Lýdia Grušková
Jozef Lechvár a Ing. Renáta Jurušová
Mário Baranik a Bc. Alexanda Petrová
Radovan Segľa a Jana Pavlíková
Marián Juraško a Ing. Lýdia Lipková

Ondrej Lipták a Mgr. Mária Ščigulinská
Jaroslav Varga a Michaela Juščáková
Mgr. Tomáš Závadský a Mgr. Katarína Špániková
Štefan Greš a Mgr. Daniela Oľšavská
Tomáš Schuster a Mária Micenková
Matúš Fecko a Katarína Kušnírová
Jozef Beňo a Jarmila Jankovová
Ing. Peter Ksenič a Mgr. Lucia Mačajová
Miroslav Doroš a Mária Nehylová
Branislav Guman a Veronika Mikulová
Ing. Jozef Jurašek a Ing. Soňa Onderčová
Ing. Damián Lukáč a Ing. Natália Džačovská
Vladimír Seman a Jana Beňová
Mgr. Michal Guňa a Mgr.Lucia Iskrová
Adrián Letkovský a Dominika Anská
Tomáš Balucha a Eva Pytlíková
Peter Kauzlarič a Lucia Marušáková

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, 12:00, 18:00
Sobota: 5:45, 6:15, 18:00
5.7.: Sv. Cyril a Metod, slovanskí vierozvestovia,
spolupatróni Európy: 5:45, 6:30, 7:45, 10:00, 18:00
28.7.: V kaplnke na Dúbrave o 10:00 bude odpustová
slávnosť sv. Anny
15.8.: Nanebovzatie Panny Márie: 5:45, 6:15, 12:00,
16:00, 18:00
Kostol sv. Jozefa – františkáni
Nedeľa: 8:00, 9:30, 11:00, 19:00 ; pobožnosť 14:30
Prac. dni: 8:00, 16:30; Sobota: 6:30, 16:30
5.7.: Sv. Cyril a Metod: 8:00, 10:00, 16:30
Pobožnosť k sv. Antonovi – patrónovi hľadajúcich: každý
utorok o 16:10
2.8.: Panna Mária Kráľovná anjelov – Porciunkula:
8:00, 10:00, 16:30
15.8.: Nanebovzatie Panny Márie: 6:30, 8:00, 16:30,
19:00
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
5.7.: Sv. Cyril a Metod: 6:00, 7:15, 8:30, 10:00,
11:30, 18:00
15.8.: Nanebovzatie Panny Márie: 6:15, 8:00, 16:00, 18:00
25.8.: Odpustová slávnosť patrónky chrámu: 6:00,
7:15, 8:30, 10:30 (slávnostná), 18:00
Farský kostol Krista Kráľa (Sídlisko Sekčov)
Nedeľa: 6:00, 7:00, 9:00, 11:00, 19:00
Prac. dni: 6:00, 18:00 (pondelok, streda, piatok), 9:00,
18:00 (utorok, štvrtok)
Sobota: 7:00, 18:00
5.7.: Sv. Cyril a Metod: 6:00, 7:00, 9:00, 11:00, 19:00
15.8.: Nanebovzatie Panny Márie: 6:00, 9:00, 16:00,
18:00
Farský kostol Najsvätejšieho mena Ježiš a Mária (Nižná
Šebastová)
Nedeľa: 8:00, 10:30
Pracovné dni: 18:00
5.7.: Sv. Cyril a Metod: 8:00, 10:30
15.8.: Nanebovzatie Panny Márie: 18:00
Kostol sv. Štefana Uhorského (Na Hrádku)
Júl a august: sv. omše v nedeľu podľa oznamov
12.8. - 17.8.: sv. omše o 18:00
18.8.: Odpustová slávnosť: 8:30, 10:30 (slávnostná)

Kostol Sv. kríža (Kalvária)

Nedeľa: 16:30

Kostol sv. Donáta (Cemjata)
Nedeľa: 10:15; ruženec 9:45
5.7.: Sv. Cyril a Metod: 10:15
2.8.: Sv. omša o 17:00
4.8.: Odpustová slávnosť sv. Donáta: 9:30 ruženec
s medzispevmi, 10:30 slávnostná sv. omša spojená
s uctením relikvie sv. Donáta
7.8.: Sviatok sv. Donáta: 16:15 ruženec, 17:00 sv. omša
15.8.: Nanebovzatie Panny Márie: 17:00
Kostol sv. Františka Xaverského (Šalgovík)
Nedeľa: 9:00
Piatok: 18:00
5.7.: Sv. Cyril a Metod: 9:00
15.8.: 18:00
Farský kostol Najsvätejšej Trojice (Solivar)
Nedeľa: 7:30, 10:00, 11:30; 11:45 v Opále
Všedné dni: 6:30, 18:00 (okrem str); utorok: 7:50, 18:00
5.7.: Sv. Cyril a Metod: 7:30, 10:00, 11:30
August: Nedeľa: 7:30, 10:00, 11:30; 18.8. sv. omša
iba o 7:30
Všedné dni: 6:30, 18:00; 12.8. – 17.8. o 18:00 sväté
omše nebudú
15.8.: Nanebovzatie Panny Márie: 6:30
Exercičný dom sv. Ignáca (Pod Kalváriou)
Nedeľa: 6:30, 11:00
Všedné dni: 6:30 (okrem pondelka), 17:00
5.7.: Sv. Cyril a Metod: 6:30, 17:00
15.8.: Nanebovzatie Panny Márie: 6:30, 17:00
Komunitno-pastoračné centrum (Šváby)
Všedné dni: utorok a štvrtok 6:30
Streda: 17:30
Nedeľa: 7:30
5.7.: Sv. Cyril a Metod: 7:30
15.8.: Nanebovzatie Panny Márie: 6:30
Kostol sv. Jána Krstiteľa (Soľná Baňa)
Nedeľa: 8:30; gr. kat. sv. liturgia: 10:00
Všedné dni: streda a piatok 17:30
5.7.: Sv. Cyril a Metod: 8:30
August: Nedeľa: 8:30, (okrem 11.8.); v nedeľu gr. kat.
sv. liturgia: 10:00
Všedné dni: streda a piatok: 17:30; 12.8. – 17.8. sv.
omša o 17:30 nebude
29.8.: Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa o 17:30
Kaplnka sv. Rócha (Soľná Baňa)
11.8.: Odpustová slávnosť: 10:30

Kostol sv. Jána Bosca – saleziáni (Bottova ul. 9)

Nedeľa: 7:30, 9:00, 11:00
Prac. dni: 19:00 (ut), 18:00 (str, štv, pi)
5.7.: Sv. Cyril a Metod: 18:00
15.8.: Nanebovzatie Panny Márie: 18:00

pokračovanie na s. 22

Uvažujete nad predajom svojej
nehnuteľnosti? Sú 2 spôsoby:
Ing. Rastislav Štalmach
zakladateľ / CEO

1. Môžete si ju predávať sami
(ak viete celý postup, máte veľa času a nebojíte
sa rizika, že o ňu prídete bez peňazí?)

2. Môžete ju predať prostredníctvom skúsenej realitnej
kancelárie, ideálne takej, ktorá je členom asociácie NARKS.

Už 13 rokov

v 15 mestách

na Slovensku

• nehnuteľnosť je potrebné pekne nafotiť + pôdorys (veľakrát rozhoduje)
• vytvoriť správny popis, inzercia na najlepších realitných portáloch
(len bazoš nestačí)
• právny servis a kataster (zmluvy z internetu už nestačia)
• viete ako zistiť či má kupujúci dosť ﬁnancií? (hypotéky sú čoraz
nedostupnejšie - už iba 80% )
• najdôležitejšia je správna cena (každá nehnuteľnosť je iná)

Ak sa predaj neuskutoční, nič vás to nestojí.

WWW.ARCHEUS.SK

0948 881 128

Konštantínova 12, Prešov

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, 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.)
5.7.: Sv. Cyril a Metod: sv. liturgie: 5:45 (csl.), 7:00
(sl.), 8:30 (csl.), 16:30 (sl.), 18:00 (sl.)
15.8.: Zosnutie presvätej Bohorodičky: 5:45 (csl), 7:00
(sl), 8:30 (csl), 16:30 (sl.), 18:00 (sl.)
29.8.: Sťatie hlavy sv. Jána Krstiteľa: 5:45 (csl.), 7:00
(sl.), 8:30 (csl.), 16:30 (sl.), 18:00 (sl.)
Farský chrám Povýšenia Sv. kríža (Sekčov, Opál)
Nedeľa: 8:00, 10:00 (sl.); utiereň 7:00, 15:00 večiereň
Pracovné dni: pondelok 7:30 (csl.), 18:00 (sl.); utorok
18:00 (sl.); streda 7:40 (sl.), 18:00; štvrtok 7:30 (csl.),
18:00 (sl.), piatok 7:30 (csl.), 18:00 (sl.)
Sobota: 7:30 (sl.)
5.7.: Sv. Cyril a Metod: 8:00 (csl.), 10:00 (sl.)
15.8.: 8:00 (csl), 18:00 (sl)
29.8.: 8:00 (csl), 18:00 (sl)
Farský chrám bl. hieromuč. Pavla Petra Gojdiča
(Sídlisko III)
Nedeľa:7:00 utiereň, 8:00 (csl.), 10:00 (sl.), večiereň
17:00 (sl.)
Všedné dni: 6:30, 18:00
5.7.: Sv. Cyril a Metod: 8:00 (csl.), 10:00 (sl.) sv.
liturgie s myrovaním
Duchovná obnova od 11.7. pred odpustovou slávnosťou
21.7.: Odpustová slávnosť bl. P. P. Gojdiča o 9:30 (sl.),
ďalej podľa oznamov
15.8.: 6:30 a 18:00 sv. liturgie s myrovaním
29.8.: 6:30 a 18:00

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

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

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
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Cirkev adventistov siedmeho dňa
(Štefánikova ulica 12)
Každú sobotu
9:30 – 10:30 štúdium Biblie
V sobotu o 11:00 bohoslužba

Evanjelická cirkev a.v.
Chrám Svätej Trojice
Nedeľa: sl. Božie 9:00, 18:00; v prvú a poslednú
nedeľu aj 11:00
Štvrtok: sl. Božie 18:00
Zmena programu vyhradená, pripravil: -tm-

Už ste sa zaregistrovali?
SMS-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.

MICHAL VAŠKO – VYDAVATEĽSTVO

Anna Hermanovská je autorkou
úspešných zbierok poviedok Kvapôčky a Vianočné kvapôčky. Kniha
Čas pekných zubov má názov podľa
poviedky, v ktorej sa zamýšľa nad
otázkami starnutia a osobného dozrievania.
Texty Anny Hermanovskej sú obľúbené aj vďaka
tomu, že celý život pracovala s mládežou ako učiteľka, vychovávateľka a 10 rokov ako riaditeľka cirkevného Gymnázia sv. Moniky v Prešove. Príbehy z jej
poviedok tak majú reálny základ v osudoch ľudí,
medzi ktorými a s ktorými žije.

Anna Hermanovská je autorkou úspešných poviedok Kvapôčky a Vianočné kvapôčky. Kniha
Čas pekných zubov (2018) má názov podľa poviedky, v ktorej sa zamýšľa nad otázkami
starnutia a osobného dozrievania.

Anna Hermanovská

c�as pekných
zubov

Anna Hermanovská

Anna Hermanovská
Čas pekných zubov

c�as pekných zubov

LETNÉ ČÍTANIE
Texty Anny Hermanovskej sú obľúbené aj vďaka tomu, že celý život pracovala s mládežou
ako učiteľka, vychovávateľka a desať rokov ako riaditeľka Cirkevného gymnázia sv. Moniky
v Prešove. Príbehy z jej poviedok tak majú reálny základ v osudoch ľudí, medzi ktorými žije.
ISBN 978-80-8198-019-0

Formát A5, pevná väzba, 96 strán

príbehy písané životom III.

5,30 €

Imrich Bariak
Anton Srholec v spomienkach a dokumentoch
Publikácia Imricha Bariaka ponúka prierez životom a pôsobením Antona
Srholca, rímskokatolíckeho kňaza, saleziánskeho rehoľníka, politického väzňa
komunistických lágrov, charitatívno-duchovného pracovníka, publicistu
a spisovateľa.
Autor nazerá na osobnosť Antona Srholca skrz spomienky ľudí, ktorí ho osobne
poznali, využíva široké zdroje diel a dokumentov o ňom, pričom faktografické údaje
sú citlivo, ale vecne doplnené rôznymi citáciami. Z nich si čitateľ vytvára oveľa
komplexnejší obraz o osobnosti Antona Srholca, o veľkosti jeho srdca, o hĺbke jeho
myšlienok, o sile viery, ktorá pomáhala prekonávať prekážky nie len v jeho živote,
ale hlavne mu pomáhala pomáhať druhým. V neposlednom rade čitateľ získava obraz o dobe, v ktorej Anton Srholec
žil a pôsobil. Publikácia, ktorá vychádza pri príležitosti 90. výročia narodenia. A. Srholca, je popretkávaná bohatou
obrazovou dokumentáciou.
Formát 200x220, pevná väzba, 144 strán

Anna Servická
Špivankŷ Servickej Hankŷ

Keď sobi zašpivam
Keď sobi zašpivam v tŷm našŷm Prešovi,
[: hej, ta ňa vera čuti v ridnŷm Gerlachovi.:]

Tam jem vŷrastala jak mala Haňička,
[: hej, z laskov ňa chovaľi tatko i mamička.:]

Speváčku Annu Servickú netreba špeciálne predstavovať. Je svojráznym zjavom
v kultúre Rusínov na Slovensku. V tomto období speváčka prináša na knižný trh
spevník s názvom Špivanky Servickej Hanky. Čitateľ sa môže tešiť na takmer
stovku piesní, ktoré sú tematicky rozdelené na piesne rusínske, šarišské
a zemplínske, duchovné a na koledy. Spevník je koncipovaný tak, že obsahuje
notový záznam a rusínsky ekvivalent piesne.
Formát B5, pevná väzba, 168 strán
Кедь собі зашпівам в тым нашым Прешові,
[: гей, та ня вера чуті в рідным Ґерлахові. :]
Там єм вырастала як мала Ганїчка,
[: гей, з ласков ня ховалї татко і мамічка. :]

ISBN 978-80-8198-025-1

Špivankŷ Servickej Hankŷ – Шпіванкы Сервіцькей Ганкы

12,80 €

Špivankŷ

Servickej Hankŷ

Шпіванкы

Сервіцкей Ганкы

14,90 €

Knihy si môžete objednať na adrese: Košická 44/A, 080 01 Prešov,
tel. čísle: +421 905 918 564 alebo na e-mail: vmv@vmv.sk

Tradičný slovenský výrobca nábytku

NOVÉ DIZAJNOVÉ
KUCHYNE na mieru
Kuchyne vyladené pre každého
Platnosť akcie: 15. 6. - 14. 7. 2019
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0 zákazníkov
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*Pri objednaní kuchyne FAMILY nad sumu 2200 € po zľave
dostane prvých 100 zákazníkov darček
kovový príborník BLUM v hodnote 60 € ZADARMO.
Vhodný aj do umývačky riadu.

Dom nábytku Decodom Košice
Infopult:
E-mail:
Adresa:

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

NÉ
OTVORE
DENNE
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Futbalová legenda Tatrana Prešov Štefan Páll
oslávil osemdesiatku
Prešovskú futbalovú legendu Štefana Pálla prijal viceprimátor Vladimír Feľbaba.
Príležitosťou bolo nedávne významné životné jubileum tohto športovca.
„Prajem vám veľa
zdravia a ešte veľa síl,
ale aj ďalších športových úspechov,“ privítal
viceprimátor Vladimír Feľbaba oslávenca, ktorý prišiel v sprievode manželky
Ireny. Spoločne si pritom
pripomenuli aj vôbec prvú
jeho návštevu prešovskej
radnice: „Bolo to ešte
v roku 1963, keď sme tu
mali našu svadbu. Potom
som tu bol ešte dvakrát,
keď sme v roku 1965
s Tatranom obsadili druhé miesto v československej lige a potom až ako senior, keď sme s futbalovými internacionálmi vyhrali
turnaj v Prahe,“ zaspomínal si.
Hoci sa hovorilo hlavne o športových úspechoch, Štefan Páll za svoje najšťastnejšie
obdobie považuje práve rok svadby a až potom roky, keď s Tatranom Prešov obsadili tretie a hneď v ďalšej sezóne druhé miesto, pričom si v roku 1966 zahrali aj v Pohári víťazov
pohárov proti Bayernu Mníchov. „Vtedy so mnou v Prešove hrali takí veľkí hráči ako
bratia Pavlovičovci, Bomba, Holeš, Žárnay, Petroš, Urban a ďalší.“
Rodák z Orkucian sa futbalovo začal formovať v neďalekom Sabinove a už ako 17-ročný bol zaradený do mužstva dospelých. Výborné výkony, ale najmä strelecké schopnosti,
si všimli aj funkcionári Tatrana Prešov, v roku 1958 tam aj prestúpil a zostal mu verný
ďalších desať rokov. Teda okrem základnej vojenskej služby, keď dve sezóny hral za
Duklu Pardubice.
Po skončení aktívnej činnosti pôsobil ako pedagóg, no na futbal nezanevrel. Ako
futbalový tréner ešte 28 rokov odovzdával svoje futbalové skúsenosti hráčom družstiev:
Poprad, Dukla Prešov, Sabinov, Tatran „18“, Radatice, Chmeľov, Janov, Široké, Hermanovce či Kojatice.
Aktívne sa svojou hrou zapájal aj do zápolení prešovských futbalových internacionálov. „Bol som tam aktívny od založenia tohto združenia až do veku 75 rokov,“
podotkol muž, ktorý sa ešte aj v súčasnosti venuje športovým aktivitám medzi seniormi.
„Dvakrát som vyhral aj pohár primátorky v športových súťažiach, ktoré mesto
pripravuje pre seniorov,“ pripomenul s tým, že v športovej činnosti chce byť aj naďalej
aktívny, pokiaľ mu to zdravie dovolí.
(mig)
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Mesto Prešov vás srdečne pozýva
na podujatie pri príležitosti otvorenia nového šk. roka 2019/2020

2. september 2019
od 13.00 h na pešej zóne

DO ŠKOLY S ÚSMEVOM

Veselé popoludnie nielen pre školákov

Zábavný,
náborovo-prezentačný program
Základné umelecké školy, Centrá
voľného času, kultúrne a športové
kolektívy mesta Prešov
www.presov.sk
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Prijímacie dni predstaviteľov Mesta Prešov 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:
27. 09. 2019				
13. 09. 2019
25. 10. 2019				
11. 10. 2019
29. 11. 2019				
15. 11. 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.
Podujatia Klubu slovenských turistov regiónu Prešov
na mesiac júl, august 2019
13. júl
KST Lišiaci Prešov
19. ročník Slansko-Beskydská 33
Dušan Jozef Kotora, 0905 529 667

8. − 11. august
KST ZOVT Prešov
Prázdniny na Dunajci
Ing. arch. Vladimír Ligus, 0905 242 508

28. júl
KST Čakaň Tulčík
Stretnutie na Čakani
Vincent Klobušovský, 0905 299 291

11. august
KST ZVL Prešov
30. ročník Údolím Svinky, cyklo (14/30 km)
František Bednár, 0907 105 086

2. - 4. august
KST Dubník Prešov
1. regionálny Šarišský cyklozraz
Martin Čajka, 0918 320 953 www.saris-trekbike.eu

17. august 2019
KST Kendice
2. ročník Prechod Kendickým náučným chodníkom
Ladislav Ondrejčák, 0904 868 265

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

