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Milí Prešovčania.
Som rada, že sa vám po dlhšom čase môžem touto
cestou opäť prihovoriť. Problémy s doručovaním
magazínu sa už pominuli a každý si ho teraz
môže nájsť vo svojej schránke. Redakčná rada
sa vždy snaží vybrať pre vás tie najzaujímavejšie
a najnovšie informácie o dianí v našom meste.
Niekedy je to ale problém. Prečo? Lebo život v Prešove je
bohatý, zaujímavých udalostí je veľa a Prešovský magazín
má limitovaný počet strán. Na reklamné strany dosah
nemáme, lebo tie sú v kompetencii vydavateľstva. Preto
sa Vám môžu niektoré články zdať príliš krátke a stručné,
ich plnú verziu si však môžete prečítať na webovej stránke
mesta Prešov www.presov.sk. Tá prešla v poslednom čase
premenou a stala sa prehľadnejšou a modernejšou.
Aktuálne číslo sme venovali udalosti, ktorá sa dotýka asi každej rodiny v našom meste. Začiatok školského roka, mnohých
zarmúti, ale mnohých aj poteší. Deti, ktoré si vychutnávali bezstarostnosť leta majú zrazu veľa povinností. Ale verím, že šikovní
učitelia a starostliví rodičia spolu s nimi prekonajú ten krátky smútok a vystrieda ho radosť zo spoznávania. Táto radosť možno už
nie je natoľko intenzívna ako bola kedysi, lebo informácie sú na
každom kroku a je veľmi jednoduché sa ku nim dostať. Pred zopár
desaťročiami nebolo vzdelanie také dostupné ako je teraz, bola
to výsada. Dnes, keďže je dostupné každému, si ho už nevážime
a nevieme dobre využívať. Deťom a študentom sa často „nechce“.
Zo života vieme, že krásne veci neprichádzajú jednoducho a rýchlo. Ak chceme vidieť krásny výhľad musíme najprv vyjsť na vrchol
hory, ak chceme zbierať úrodu, musíme najprv niečo zasiať, ak
chce športovec získať medailu, musí veľa hodín, dní či rokov trénovať. Rovnaké je to so vzdelaním a poznávaním. Dieťa sa musí
najprv potrápiť s písmenkami, aby si o pár rokov mohlo vychutnať
krásnu knihu. Študent obetuje hodiny a dni zo svojho života, aby
sa pripravil nielen na maturitu, alebo štátnice, ale predovšetkým
na svoje budúce povolanie. Preto by sme sa mali poďakovať všetkým žiakom a študentom, ktorí zodpovedne a poctivo pristupujú
ku svojim povinnostiam, lebo z nich raz budeme mať nielen šikovných mechanikov, stavbárov, lekárov, právnikov, inžinierov, ale aj
otcov a matky, ktorí svoje postoje a hodnoty odovzdajú ďalej.
Buďme pre nich povzbudením a ukážme im, že námahy spojenej s učením sa netreba báť, lebo, skôr či neskôr, prinesie svoje
ovocie v pracovnom či osobnom živote.
Prajem vám veľa pokojných a radostných chvíľ v novom školskom roku, nielen nad učebnicami, ale aj pri zaslúženom oddychu.
RNDr. Zuzana Bednárová, PhD.,
predsedníčka redakčnej rady
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Mesto v pohybe
Nové pracovné miesta

Rozšírenie výrobnej kapacity v prešovskom priemyselnom parku Záborské avízuje
spoločnosť Leyard Europe. Zamestnať chce sto ľudí. Svoju centrálu v Prešove buduje aj
bavorská firma Etilóg, kde by si vo finálnej fáze malo nájsť prácu až 500 ľudí.
„To, že v Prešove pribudne ďalšia výrobná spoločnosť, len dokumentuje ústretovosť nášho mesta voči
podnikateľom a vytváranie priaznivých podmienok pre
to, aby mohli dávať prácu našim obyvateľom,“ pripomenula primátorka Andrea Turčanová počas rozhovoru s majiteľmi spoločnosti Etilóg, ktorá sa zaoberá výrobou prepravných obalov.
Primátorka potvrdila aj informácie o plánovanom zdvojnásobení produkcie LED obrazoviek v spoločnosti Leyard
Europe. Tej v minulom roku mesto odpredalo pozemky
v priemyselnom parku o výmere 10 000 m2, teraz je ich
zámerom odkúpiť ďalších 4 291 m2 na výstavbu ďalších
priestorov. Európska pobočka čínskej firmy Leyard Shenzhen Opto Electronics už vlani ohlásila stavbu výrobnej haly spojenú s náborom 50 zamestnancov,
ukončenie výstavby je naplánované na druhý polrok 2016.
Spoločnosť Etilóg zasa v Prešove plánuje sústrediť kompletnú výrobu, od vývoja, cez výrobu
látok, textilných, plastových a kovových dielov až po finalizáciu obalov.
(vkg + mig)

Termokamera pre hasičov
Primátorka Andrea Turčanová odovzdala profesionálnym hasičom novú termokameru.
Tá poslúži na monitoring prostredia, čím sa zvýši bezpečnosť hasičov pri ich zásahoch.
„Som rada, že vám môžem odovzdať tento dôležitý prístroj, ktorý zvýši bezpečnosť zasahujúcich
hasičov a zefektívni záchranu obyvateľov Prešova,“
skonštatovala primátorka Andrea Turčanová počas
odovzdávania termokamery pplk. Radoslavovi Lackovi, okresnému riaditeľovi HaZZ v Prešove. Tú mesto
Prešov zakúpilo na základe dohody o vzájomnej spolupráci, ktorou podporuje činnosť profesionálnych hasičov materialno-technickým vybavením.
„Oceňujem nadštandartné vzťahy, ktoré máme
s mestom Prešov. Vážim si, že vychádza v ústrety
našim požiadavkám, čím sa rozširuje naša materiálno-technická výbava. Termokamera je veľmi prínosný prístroj, ktorý nám dokáže odhaliť nielen skryté
ohniská, ale tiež nebezpečné zóny v zásahovom priestore,“ skonštatoval Radoslav Lacko. Obaja
partneri sa pritom zhodli, že ideálne by bolo, keby kamera slúžila predovšetkým na preventívu.
Termokamera v hodnote 11 220 eur je naďalej majetkom mesta, pričom je zverená do správy
hasičom.
(mig)
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Krajší život medzi blokmi
Zasadením stromu bola slávnostne ukončená revitalizácia vnútrobloku na Zápotockého
ulici. Okrem 67-tisícovej vlastnej investície mesta Prešov k jeho skrášleniu pomohol aj
päťtisícový grant z Fondu Prvej stavebnej sporiteľne.
Primátorka Prešova Andrea Turčanová a Imrich Béreš,
predseda predstavenstva PSS, a.s. spoločne zasadili jeden zo
šiestich stromov, ktoré dotvoria upravený priestor vnútrobloku
na Zápotockého ulici. Na skrášlenie priestoru mesto pritom využilo päťtisícový grand, ktorý získalo z Fondu Prvej stavebnej
sporiteľne.
„Našim cieľom je skrášľovať verejné priestranstvá na sídliskách, priamo pod oknami Prešovčanov, aby sa cítili nielen
príjemne na oko, ale i bezpečne, a aby mesto naďalej vytváralo podmienky pre krajší sídliskový život,“ uviedla Andrea Turčanová a dodala, že záverečná úprava vnútrobloku je vyvrcholením niekoľkých etáp prác, na ktorých sa podieľali odborné útvary úradu.
(mig)

Adoptuj si kvetináč
Tento rok sa do projektu Adoptuj si kvetináč zapojilo aj Denné centrum Sabinovská. Iniciátorkou účasti na tomto projekte je Mgr. Eva Kakaščíková, vedúca denného centra: „Mrzí náš, že
nám počas sadenia kvetov neprialo počasie, ale aj napriek tomu sa nás stretlo 16 nadšencov,
pričom najmladšia slečna mala necelé 2 rôčky, a pomáhali nám aj študenti, ktorí boli u nás na
školskej praxi. Vytrhali sme buriny a nasadili sirôtky. Po senioroch plánujem do tohto milého
projektu zapojiť aj deti, ktoré navštevujú Komunitné centrum – Nízkoprahové denné centrum
pre deti a rodinu na ulici K Starej tehelni. Som rada, že vznikol tento projekt, ktorý dáva priestor
obyvateľom mesta k tomu, aby mohli aspoň malou troškou prispieť k skrášleniu svojho okolia
a vyčariť pestrými kvetináčmi úsmev na tvári okoloidúcim.“
(EvKa)

Kompletná výmena ukončená
Škôlkari v MŠ na Sabinovskej majú začiatok školského roka krajší. Na budove sa totiž
počas leta menili okná a dvere, čím sa znížila energetická náročnosť budovy a zabezpečil
sa tiež komfort škôlkarom i personálu.
V rámci stavebných prác na MŠ Sabinovská sa vymenili staré drevené okná za nové plastové
a boli vymurované steny v sklade, na toaletách a častiach objektu, ktoré boli určené v projektovej
dokumentácii. Druhou etapou sa tak zavŕšila kompletná výmena okien a dverí na tomto školskom
objekte. Stavba bola ukončená aj odovzdaná ešte pred uplynutím lehoty, ktorá bola stanovená
v zmluve.
Práce boli realizované víťazom verejnej súťaže, Ing. Miroslav Mularčík – MOVYROB, Prešov
v objeme 16 901,54 eur. Zabezpečila sa tým vyššia úspora energií a väčší komfort detí i zamestnancom škôlky počas vykurovacej sezóny.
(vkg)
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Mesto v pohybe
Liaheň budúcich tenisových talentov

Slávnostným prestrihnutím pásky sa otvorili brány zrevitalizovaného areálu tenisových
kurtov na Nábrežnej ulici. Ten ponúka okrem moderných podmienok pre šport, aj
zázemie nielen pre aktívne trávenie voľného času, ale aj relax, či príjemné posedenie
na terase.
„Areál dostal konečne nový šat, poďme sa naplno venovať tenisu,“ nadšene predstavil
zrevitalizovaný tenisový areál Ján Lehet, konateľ spoločnosti, ktorá má areál v prenájme od mesta na nasledujúcich 15 rokov. T & J Tenis Club ponúka nielen osem tenisových kurtov, ale tiež
kompletné zázemie potrebné pre špičkovú prípravu tenistov.
Počas obdobia pol roka od podpísania zmluvy s mestom Prešov spoločnosť už na tenisových
kurtoch preinvestovala 310 000 eur. Tie sa premenili na nové oplotenie, chodníky, tienenie dvorcov, novú antuku, tribúnu, na stĺpiky sieti i na čiary. Veľká časť investície smerovala do chátrajúcej budovy tvoriacej zázemie, kde tenisti už majú možnosť využívať okrem úplne zrenovovaných
šatní a sanitárnych zariadení aj telocvičňu, saunu, masážnu vírivku i služby maséra. Poschodie
budovy bolo rozšírené o terasu s reštauračnými službami, čo dáva možnosť príjemného relaxu
aj mimo tréningu.
Klub už spolupracuje s Tenisovou akadémiou Prešov a spoločným zámerom je poskytnúť
tenisovej mládeži také podmienky, aby sa vedeli presadiť medzi tenisovou špičkou a rozvíjali tak
tradíciu tohto športu v Prešove.
(mig)
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V Náruči rozšírili fitpark
Seniorom zo zariadenia pre seniorov Náruč na Veselej ulici sa rozšírili možnosti aktívnej
relaxácie. Tamojší fitpark má vďaka získanej dotácii dva nové cvičebné stroje.
V Zariadení pre seniorov Náruč rozšírili ponuku už jestvujúcej záhradnej relaxačnej zóny o dva
ďalšie masívne, celokovové exteriérové cvičebné stroje. Tie sú vhodné na precvičovanie kĺbov
a masáž tela. Kedykoľvek si tak môžu zacvičiť všetci, ktorí aj vo vyššom veku dbajú o aktívny životný
štýl.
„Záujem o ľahké a zábavné cvičenie bolo vidieť už počas oficiálneho sprevádzkovania
prístrojov,“ skonštatoval riaditeľ zariadenia Jozef Dobrovič. Všetci prítomní, mobilní aj imobilní, zamestnanci, ale i hostia si totiž vyskúšali svoje schopnosti a prezentovali to, že cvičenie sa nestáva
len módnym trendom, ale už bežnou súčasťou ľudského života.
Rozšírenie projektu „Fitpark pre všetky generácie“, zrealizovala spoločnosť Dextrade Žilina.
Cvičenie seniorov podporili COLMEX, s.r.o. , Praha a nadácia Zdravého životného štýlu formou
finančného príspevku vo výške 55 % z celkovej zákazky.

Prešov – mesto a jeho čas
Mesto Prešov má úplne novú reprezentačnú knihu. Do života bola uvedená vodou
z Torysy.
Na Toryskej vode sa vyvinul Prešov… zneli slová autora
Dionýza Dugasa pri uvedení knihy „Mesto a jeho čas“ do života.
Aj keď voda v Toryse plynie ďalej, maestrovi sa podarilo „zastaviť“ ju a zachytiť výnimočnosti Prešova aj pre ďalšie generácie,
„Teším sa spolu s Prešovčanmi, ktorí práve dostávajú
ďalšie reprezentatívne dielo o svojom meste, plné zaujímavých pohľadov na jeho pamiatky a zvláštne zákutia. Táto
nová publikácia, reprezentuje nielen históriu Prešova, ale
veľa hovorí aj o jeho súčasnosti,“ vyslovila primátorka Andrea
Turčanová
„Som hrdý na to, že som mohol pre mesto Prešov vytvoriť ďalšiu knihu,“ skonštatoval
s úprimnou radosťou fotograf Dionýz Dugas a prezradil, že počas jej tvorby objavil veľa nových
vecí, ktoré, ako rodený Prešovčan, dovtedy ešte nepoznal: „Žasol som pod stropnou maľbou
kostola v Nižnej Šebastovej, fantastická je tiež kaplnka s relikviami vo františkánskom kostole.“
Kniha Prešov – mesto a jeho čas je dvojjazyčná, slovensko-anglická, boli v nej rozšírené a doplnené texty, úplne nová je kapitola o súčasnom Prešove či Prešovskej hradnej ceste. „Touto knihou som chcel istým spôsobom nadviazať na tú, ktorá vznikala k sedemstému výročiu prvej písomnej zmienky o meste. Preto bol kontinuálne zachovaný názov, ale obsah je nový, aktuálny,
V publikácii je viac ako dvesto fotografií, cez deväťdesiat percent z nich je úplne nových. Tie
ostatné, ktoré už boli v minulosti publikované, považujem za svoje životné fotografie a sú na
nich momenty, ktoré sa už nezopakujú,“ ukázal autor v knihe nádherné zábery, na ktoré niekedy
čakal celé dni, aby v nich skĺbil svoj uhol pohľadu s optimálnym svetlom a fotografickou technikou.
Vďaka jeho umeniu sa tak k Prešovčanom a návštevníkom metropoly Šariša dostáva dielo,
zvláštny darček, naplnený momentmi dávnej histórie i sviežej súčasnosti, ktoré osloví ľudí všetkých
vekových kategórií a dáva im možnosť pridať sa k tým, ktorí sú na krásy svojho mesta hrdí. Knihu je
možné dostať v prešovskom Mestskom informačnom centre.
(mig)
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V Prešove máme novú lesnú cestičku

Milovníci hubárčenia, turistiky, či rodinných výletov s deťmi majú dôvod vytiahnuť
batohy či pohodlné oblečenie. Rekreáciu v prírode je možné stráviť aj na novej trase
v prešovskom Lesoparku v dĺžke 4,5 km.
Lesný park mesta Prešov poskytuje podmienky pre rekreáciu, pobyt v prírode a šport v lesnom
prostredí. „Hlavným cieľom mesta je vytvoriť také podmienky, aby si čo najviac návštevníkov
našlo priestor na svoje rôznorodé záľuby, či už v podobe rodinných výletov, športu, turistiky či
zberu húb,“ povedala primátorka Andrea Turčanová.
V posledných mesiacoch spoločnosť Technické služby mesta Prešov, a.s. vykonala úpravu
lesnej cesty, ktorá vedie od ulice Za Kalváriou (konečná zastávky MHD č.15), pokračuje ulicami
Horárska, Zimný Potok a končí v obľúbenej lokalite Borkút. Celková dĺžka trasy je cca 4,5 km a je
sprístupnená pre peších turistov a horskú cyklistiku.
V spolupráci s Občianskym združením Slomba, ktoré sa zameriava na horskú cyklistiku sa
vybudovalo už 5 cyklotrás – singletracky. Sú lákadlom nielen pre milovníkov horskej cyklistiky, ale
obľúbenými sú aj u bežcov či rekreačných turistov.
Prechádzka krátkym lesníckym náučným chodníkom v lokalite Malý Borkút v celkovej dĺžke
500 m, ktorý je vedený nenáročným terénom je obľúbenou najmä u rodín s deťmi. Na trase lesníckeho chodníka sa návštevník stretne s informačnými tabuľami o flóre a faune a získa zaujímavé
informácie o prostredí, v ktorom sa nachádza.
V budúcnosti je zámerom prepojiť túto cestu aj na existujúci rekreačný chodník Borkút – Petőfiho pomník – Kamenná baňa – Nad doktorovkou a upraviť cestu vysypaním kameniva, čím sa
vytvoria podmienky aj pre rekreačných cyklistov. V oblasti Borkút je tiež plánovaná výstavba kyslíkovej dráhy, na ktorej budú umiestnené drevené prvky, ktoré umožnia rehabilitačné a relaxačné
cvičenia. Novinka, ktorá bude pre návštevníkov lákadlom, je aj vybudovanie stanovíšť pre discgolf,
veľmi populárnu hru s lietajúcim tanierom – diskom.
(vkg)

Kam zmizla historická radničná brána?
Vstup do radnice dostal počas leta inú, provizórnu podobu. Pôvodné radničné dvere boli
zvesené a nahradené dočasnými. Historická brána sa totiž reštauruje.
Budova historickej radnice dostala iný výzor. Dôvodom osadenia provizórnych dverí je reštaurovanie kultúrnej pamiatky – vstupnej brány radničnej budovy. Prinavráti sa jej tým „glanc“ i dôstojnosť hodná tohto miesta, národnej kultúrnej pamiatky, budovy zo 16. storočia.
Reštaurátorské práce sa realizujú v zmysle podmienok Krajského pamiatkového úradu v Prešove. Brána je obnovovaná umelecko–remeselným spôsobom, bude zachovaná drevená výplň,
zámok sa repasuje, kľučky a štítky zostanú zachované. Prípadná alternatíva výmeny vstupnej brány
do objektu radnice je podľa rozhodnutia KPÚ z „hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom neprípustná“.
Dodávateľom prác je Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, pracovisko Levoča a práce zahŕňajú demontáž existujúcej brány, výrobu a osadenie dočasnej brány na mieru, umelecko-remeselné ošetrenie drevených prvkov brány, skla, zámku, kľučiek a štítkov, opätovnú montáž pôvodnej
historickej brány vrátane potrebných kamenárskych a stavebných úprav. V cene odsúhlasených 8
526 eur sú okrem týchto odborných reštaurátorských prác zahrnuté aj náklady na materiál, réžiu,
odvody do fondov i stavebné práce súvisiace s umelecko-remeselnými prácami. Zreštaurovaná
brána bude osadená v jeseni tohto roku.
(vkg)
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Parkovacie miesta pre Prešovčanov
Na ulici Matice slovenskej pribudlo 11 parkovacích miest a vytipované sú už aj ďalšie
plochy na tento účel. Nové parkoviská boli postavené aj na uliciach Pavla Horova
a Alexandra Matušku.
Dvojmesačná stavebná činnosť v blízkosti
bytovky na ul. Matice slovenskej bola ukončená odovzdaním finálnej stavby. Stavebné dielo
v podobe parkoviska bolo vybudované ako súčasť stavieb v rámci riešenia statickej dopravy
v meste. Jedenásť parkovacích miest je zhotovených zo zámkovej dlažby s hrúbkou 8 cm,
šírka parkovacieho miesta je 2,5 m. Súčasťou
stavby bolo okrem súvisiacich stavebných
prác aj odvodnenie plôch, a to predĺžením vetvy od jestvujúcej kanalizácie a nový asfaltový
povrch dostala aj prístupová komunikácia.
Náklady na stavbu predstavovali sumu 23 428,74 eur z rozpočtu mesta. Zhotoviteľom stavby
bola prešovská spoločnosť IMASZ. V tejto
mestskej časti sú vytipované ďalšie tri plochy, na ktorých sa plánuje s výstavbou ďalších parkovacích miest. Ich počet i výšku
nákladov určí projektant.
Takmer štyridsať parkovacich miest s asfaltovým povrchom bolo dokončených aj na
Sekčove - na uliciach Pavla Horova a Alexandra Matušku, kde obyvatelia často parkovali
aj na chodníkoch a trávnikoch. Zvýšil sa tak
nielen komfort majiteľov áut, ale predovšetkým bezpečnosť chodcov. Obnova sa financovala z rezervy výboru mestskej časti,
vykonala ju spoločnosť JVS a stálo to takmer
30-tisíc eur.
(vkg+mig)

25 rokov ZO Zväzu diabetikov v Prešove
Základná organizácia Zväzu diabetikov Slovenska v Prešove a Mesto Prešov Vás srdečne
pozývajú na Slávnostnú konferenciu k 25. výročiu založenia ZO Zväzu diabetikov
v Prešove, ktorá sa uskutoční 18. októbra 2016 o 15.00 hod. v priestoroch Mestského
úradu Prešov na Jarkovej ul.č.24.
Sprievodnými podujatiami – v ten istý deň a v tých istých priestoroch – v čase od 10.00 do
14.30 hod. budú: preventívne merania glykémie, krvného tlaku, cholesterolu, očného pozadia
a očného. Významné farmaceutické firmy zároveň predstavia najnovšie produkty a zdravotnícku
techniku potrebnú pre diabetikov.
Podujatie je organizované pod záštitou primátorky Ing. Andrey Turčanovej.
ZO ZD v Prešove
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Festival FemFest ponúkne výstavu, koncert,
fotosession aj diskusné stretnutia

„Uvažujeme, že sa odsťahujeme do nejakej odľahlej dediny na západnom Slovensku,
inak sa ho asi nikdy nezbavíme.“ Tak končí príbeh pani Kláry, jednej z klientok MyMamy,
o.z., ktoré sa dlhodobo venuje pomoci ženám zažívajúcim násilie v párových vzťahoch.
Nielen s týmto, ale aj niekoľkými ďalšími príbehmi klientok združenia s dobrými aj
horšími koncami sa budete môcť zoznámiť počas výstavy „Podoby lásky“, ktorá bude
inštalovaná v uličke medzi budovou Kolégia a parkom pri Súsoší Immaculaty na Trojici
v dňoch 7. – 9. septembra 2016.
Výstava „Podoby lásky“ je súčasťou festivalu FemFest, ktorý združenie organizuje s cieľom
podpory rodovej rovnosti a eliminácie rodových stereotypov ako jednej z hlavných príčin násilného
správania mužov v párových vzťahoch.
Festival otvorí 7. 9. 2016 o 14:00 svojim koncertom Katka Koščová, ktorá združenie podporuje
dlhodobo. Zúčastnení budú mať tiež príležitosť aktívne podporiť myšlienku rodovej rovnosti aj celého festivalu – vedľa pódia bude inštalovaná posteľ, v ktorej sa budú môcť nechať odfotografovať.
Sloganom tejto aktivity je „NIE znamená NIE“ a jej cieľom je odmietnuť sexualizované násilie, ktoré
sa často deje v tichosti, za dverami bytu.
Okrem fotosession „NIE znamená NIE“ a výstavy „Podoby lásky“ je súčasťou projektu aj Rodová čitáreň na počesť Agneši Kalinovej. Literárno-diskusné stretnutia sú naplánované na október,
november a december, konať sa budú v prešovskej Christianii. Tešiť sa môžete na diskusné večery,
na ktorých budú zo svojich obľúbených kníh čítať a o citlivej téme rodovej rovnosti diskutovať známe osobnosti zo spoločenského a kultúrneho života. Viac informácií na stránke združenia www.
mymamy.sk.
Jana Beňová
MyMamy, o.z.

Kultúrny park v amfiteátri
V časti prešovského amfiteátra vznikol nový kultúrny park. Ponúknuť má okrem
kultúrnych podujatí aj vzdelávanie, umenie, šport a relax. Slávnostné otvorený bol
v nedeľu 14. augusta.
Dominantou novovytvoreného oddychového parku s lavičkami a bezplatnou wifi zónou je knižnica s terasou, slúžiaca ako pódium. Ide o montovanú drevenú knižnicu tzv. bookBox, s voľným
prístupom ku knihám, ktoré budú dopĺňané zo zberu starých kníh z domácností. Okrem tlačených
kníh budú mať čitatelia k dispozícii bezplatnú wifi, takže môžu čítať knihy aj pomocou čítačiek,
notebookov alebo tabletov. Knižnica má zároveň slúžiť ako miesto pre komorné akcie, besedy
a hudobné recitály, pričom jej terasa slúži ako pódium pre menšie podujatia, ako sú divadelné
predstavenia, koncerty či premietanie filmov.
Priestor na realizáciu tu nájdu aj hendikepovaní občania, pre ktorých sú k dispozícií rôzne aktivity, tvorivé dielne, ako aj možnosť prezentovať výsledky ich kreatívnej zručnosti. „Tvorivé dielne
nadväzujú na tradíciu benefičných festivalov, na ktorých spolupracujeme už niekoľko rokov.
Klienti budú mať možnosť vyskúšať si rôzne spôsoby umenia pod vedením profesionálov,“
uviedol Miroslav Tásler, konateľ občianskeho združenia Amfiteáter Prešov, prevádzkovateľa parku.
Otvoreniu nového parku predchádzalo čistenie schátraného areálu, zavádzanie inžinierskych
sietí, budovanie infraštruktúry, prístupových komunikácií, osvetlenia a rekonštrukcia plátna. Všetky
akcie v parku budú pre všetkých návštevníkov bezplatné.
(vkg)

Mesto v pohybe
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Svetový deň cestovného ruchu 2016
Sobota 24. septembra 2016 bude v Prešove patriť podujatiam k Svetovému dňu
cestovného ruchu.
Pripravený je bezplatný vyhliadkový autobus „Prešovská 49tka“, ktorý bude odchádzať z centra
mesta (spred historickej radnice) o 9:00, 10:30, 12:00, 13:30, 15:00 a 16:30. Účastníci vyhliadkovej jazdy okrem histórie mesta spoznajú niektoré
budovy Solivaru, viaceré prešovské sídliská, uvidia aj
unikátne architektonické skvosty ako cyklistický velodrom, vodárenskú vežu či prešovskú Kalváriu. Výklad
je popretkávaný o mnohé zaujímavosti aj zo súčasného
diania v Prešove.
Samotné jadro Prešova, historické centrum si budú
môcť záujemcovia pozrieť s kvalifikovanými sprievodcami, ktorí budú robiť bezplatné prehliadky s odchodom
spred radnice mesta o 9:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00 a 16:00.
Celý týždeň (od pondelka 19. septembra do pondelka 26. septembra) bude prebiehať vedomostný kvíz
„Ako poznáš svoje mesto?“. Odpovedný hárok nájdu
záujemcovia v Mestskom informačnom centre v Prešove, alebo si ho môžu stiahnuť aj z webstránky MIC
(www.gopresov.sk). Každý súťažiaci, ktorý správne
zodpovie všetky otázky môže vyhrať jednu z viac ako 50
zaujímavých výhier, ktoré do súťaže venovali partneri.
Poďte aj vy osláviť Svetový deň cestovného ruchu
v Prešove a lepšie spoznať náš Prešov!

Viac ako 160 hodín pre Rusalku
Za čistú vodu na Delni vďačíme aj členom Dobrovoľného hasičského zboru v Prešove.
Ich „brigáda“ na čistení separačnej nádrže Rusalka trvala nepretržite niekoľko dní, na
jedného člena pritom odpracovali v priemere viac ako 20 hodín.
Do akcie čistenia prednádrže sa zapojilo 5 členov dobrovoľných hasičov z Prešova, kolegiálne im pomohli aj ďalší traja dobrovoľné hasiči
z iného zboru. „Pri technickom zásahu bola použitá technika dopravný
automobil AVIA A31 DA12, motorová striekačka PS12, plávajúce čerpadlo VYDRA a kalové čerpadlo,“ opísal niekoľkodňovú akciu Branislav
Obal, ktorý tiež patril medzi brigádnikov. Ako dodal, pri prácach použili aj
viac ako 200 metrov hadicového vedenia B a C i ďalší zásahový materiál.
Keďže práce sa podľa jeho slov prevádzali nepretržite aj počas noci,
bola použitá osvetľovacia technika napájaná z elektrocentrály. Celkovo počas tohto zásahu odpracovali dobrovoľní hasiči viac ako 160 hodín a na jedného člena tak vychádzalo v priemere viac
ako 20 odpracovaných hodín. Tieto práce tak dopomohli k čistote a celkovej kvalite vody, ktorá sa
postupne dostávala do veľkej nádrže Delne.
(vkg)
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Prešovčania pomáhajú

V DSS Slniečko vytvoria postihnutým deťom multisenzorickú miestnosť. Pomôže tomu aj
1300 eur, ktoré na podporu projektu venovala spoločnosť Tesco.
„Som hrdá na to, že v Prešove pôsobia spoločnosti, ktorých filozofiou je podporovať ľudí
prijímajúcich pomoc. Ďakujem Prešovčanom, že svojimi nákupmi podporili dobrú vec, a tak vedia, že časť ich peňazí je zmysluplne využitá,“ ocenila prešovská primátorka Andrea Turčanová.
nadšenie Prešovčanov, ktorí sa zapojili do projektu Vy rozhodujete, my pomáhame.
Symbolický šek na 1300 eur od spoločnosti Tesco z rúk riaditeľa OD
Tesco Mariána Beňa prevzala Mgr. Monika Semanová z občianskeho
združenia Detské srdce, ktoré projekt pripravilo. „Mám radosť z toho,
že zákazníci tejto spoločnosti podporili práve náš projekt, ktorého
cieľom je vytvoriť zaujímavé podnetné prostredie a tiež prepojiť svet
zdravých s deťmi, ktoré majú rôzne postihnutia. Pevne verím, že naša
spolupráca so spoločnosťou Tesco bude pokračovať,“ vyslovila.
O tom, ktorý zo 438 projektov bude spoločnosťou podporený rozhodovali zákazníci spoločnosti odovzdaním žetónu, ktorý dostávali za každý
nákup. Projekt multisenzorickej miestnosti ich pritom získal 31 855.
„Tesco týmto projektom pripomenulo, že tu nie je len na to, aby
v jeho predajniach ľudia nakupovali, ale jeho zámerom je aj pomoc ľuďom v zložitých momentoch ich života,“ vyslovil riaditeľ OD Tesco Marián Beňo.
Multisenzorická miestnosť nesie podtitul, „Kráľovstvo radosti a pokoja pre chorých aj zdravých.“ Cieľom projektu je pomôcť deťom s najťažším stupňom telesného postihnutia ktoré väčšinou
ležia a ich zrak je preto upretý na „nebo“. Strop miestnosti preto bude vymaľovaný na hviezdne nebo
s prítomnosťou anjelov.
Deti základnej umeleckej školy sa pri vytváraní miestnosti zapoja do tvorby originálnych anjelov
a tí budú slúžiť ako súčasť jej vybavenia. Zároveň tiež poslúžia ako hmatová stimulácia pre zdravotne
ťažko postihnuté deti, ktoré budú multisenzorickú miestnosť navštevovať.
V rámci projektu Prešovčania svojim hlasovaním podporili aj projekt Aj ty môžeš víťaziť, ktorý
podalo združenia ZOM Prešov.
(mig)

Prešov má druhého viceprimátora
Prešov má druhého viceprimátora. Primátorka očakáva od Martina Ďurišina plnú
zodpovednosť a konštruktívnu prácu pre dobro mesta a jeho obyvateľov.
Primátorka sa rozhodla menovať druhého svojho zástupcu napriek nepodpísaniu
uznesenia z Mestského zastupiteľstva o druhom viceprimátorovi, ktoré bolo prijaté
v rozpore s platnou legislatívou. Podľa jej slov menovala Martina Ďurišina pre dobro
mesta a jeho obyvateľov.
„Mojim cieľom je, aby sa veci pohli vpred. Ako primátorka nebudem robiť obštrukcie. Rešpektujem vôľu poslancov a preto menujem pána Ďurišina do pozície
druhého viceprimátora. Komunálna politika je predovšetkým o obyvateľoch, preto
nech je zástupca z opozície zárukou posunu vecí v prospech mesta a Prešovčanov,“ uviedla primátorka. Zároveň zdôraznila, že teraz od zastupiteľstva očakáva spoluprácu prospešnú pre celé mesto, a že sa podstatné veci pohnú a nebudú blokovať „žabomyšími“ rétorickými
súbojmi.
(vkg)

S úsmevom do školy
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9. ročník podujatia Do školy s úsmevom
ponúka prešovským školákom opäť prežiť
začiatok školského roka v duchu radosti
a smiechu. 5. septembra od 11:00 h sa na
pódiu na pešej zóne predstavia nádejní
umelci i športovci a všade okolo bude kopec
zábavy.
Na tejto akcii sa roztancujú nielen základné školy, základné umelecké školy, ABC Centrum voľného času, ale aj nádejné kultúrne kolektívy, speváci,
speváčky, tanečníci, herci, muzikanti, v neposlednom rade tiež športové družstvá i jednotlivci, ktorí reprezentujú mesto Prešov doma i v zahraničí.
Program vyvrcholí večerným koncertom.
Hlavnou myšlienkou tohto nielen zábavného, ale aj náborovo–prezentačného podujatia je
ukázať možnosti aktívneho využitia voľného času
detí a mládeže mimo školských povinností pro
stredníctvom kultúrnych a športových kolektívov
v meste. Po zhliadnutí krátkych ukážok kolektívov
a voľno-časových centier sa mládež môže priamo
prihlásiť do niektorých z prezentovaných krúžkov.
(mig)
Pozývame Vás na:

FEAD 2016
FESTIVAL ARCHITEKTÚRY
A DIZAJNU PREŠOV

28-30.9.2016
PREŠOV - CENTRUM MESTA
Hlavná ulica
Svätoplukova ulica
workshopy, výstavy
diskusie, filmy
Prezentácia trendov v oblasti architektúry a dizajnu, výstava a predaj handmade produktov
Záštitu nad podujatím prevzala Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta Prešov
Organizátor - Archima s.r.o.
www.archima.sk
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Zo života mestských častí
Mestská časť č. 4 (stred mesta, Staré mesto)

V roku 2016 výbor mestskej časti pokračuje vo svojich aktivitách v nadväznosti na zrealizované
akcie z minulého roku. S občanmi mestskej časti sa stretávame na zasadnutiach, kde preberáme
podnety občanov a snažíme sa ich vyriešiť k ich spokojnosti. Občania, ktorí sa nemôžu zúčastniť
zasadnutia, majú možnosť zaslať podnety, pripomienky a požiadavky na mailovú adresu výboru
vmc4@presov.sk.
Mestskej časti boli pridelené finančné prostriedky vo výške 35 000 € na bežnú údržbu a 60 000 € na
investičnú výstavbu.
Finančné prostriedky určené na investičnú výstavbu boli použité na spracovanie projektových dokumentácií a v dvoch prípadoch aj na realizáciou stavieb. Projektová dokumentácia bola spracovaná na rozšírenie chodníka na ulici Kováčskej, od Hlavnej ulice k Slovenskej ulici. V tejto lokalite je chodník úzky
a nevyhovuje najmä návštevníkom lekárov, ktorí majú svoje ambulancie v MUČO. Ďalšia projektová dokumentácia zabezpečí odvodnenie na Pavlovičovom námestí č. 42 – 45. Projektová dokumentácia na úpravu
vnútrobloku na ulici 17. novembra č. 176 – 194 bude podkladom pre realizáciu stavby v budúcom roku.
Ďalšie dve projektové dokumentácie na úpravu priestorov vnútroblokov budú zrealizované v 1. etape do
konca roka 2016. Ide o priestor na ulici 17. novembra č. 70 – 92 medzi ulicami Francisciho a Záborského
a priestor ohraničený bytovými domami na ulici Budovateľskej č. 17 – 23 a Štúrovej č. 19 – 21. Možno sa
pýtate, prečo práve tieto ulice, priestory a nie iné. Po dôkladnom zmapovaní mestskej časti, boli práve tieto
lokality vyhodnotené ako najmenej vyhovujúce pre chodcov a na parkovanie.
Ďalšie investičné akcie, ktoré sa týkajú mestskej časti 4, zabezpečuje mesto Prešov a je to:
•
rekonštrukcia Jarkovej ulice
•
cyklochodník na Masarykovej ulici, medzi ulicami Kuzmányho a Hurbanistov
•
cyklochodník „Mlynský náhon“, od Hlavnej ulice k Prešovskej univerzite
•
rekonštrukcia predstaničného priestoru na ulici Masarykovej
V druhom polroku je naplánovaná rekonštrukcia priestorov pred bytovým domom na SDH 2 – 4. Účelom stavby je rekonštrukcia priestoru pred vstupom do bytového domu, úprava a rozšírenie parkovacích
miest, úprava chodníka a dosadenie zelene. Obyvatelia bytového domu na ulici Tarasa Ševčenka č. 14
– 18 budú mať upravenú prístupovú cestu, vybudujú sa parkovacie miesta a upraví sa priestor pre smetné
nádoby. Lepších podmienok na bývanie sa dočkajú obyvatelia ulíc Hviezdoslavova a Štefánikova. Revitalizáciou priestorov a riešením parkovacích plôch sa vytvoria optimálne podmienky pre bývanie. Táto revitalizácia je nevyhnutná z dôvodu plánovanej výstavby križovatky ulíc Hviezdoslavova a Štefánikova ako aj
plánovanej prestavby OD Tesco.
Z financií určených na bežnú údržbu sa zrealizovali opravy chodníkov:
•
na ulici 17. novembra pred prevádzkami na pravo od vstupu na parkovisko pri Hviezde
•
na ulici Moyzesovej – vstup na cintorín
•
na ulici Železničiarskej od Francisciho po Záborského
•
prístupové chodníky k bytovému domu na Kúpeľnej ulici č. 7 - 9
Mesto Prešov v tomto roku realizuje komplexnú rekonštrukciu ciest a chodníkov. V rámci rekonštrukcie
budú opravené vybrané chodníky a cesty v našej mestskej časti - Moyzesova, Dilongova, Slovenská, Okružná, Záhradná, Pavlovičovo námestie, Záborského, Budovateľská, Štúrova, Radlinského, Jilemnického.
Na základe opodstatnených požiadaviek občanov boli doplnené svetelné body verejného osvetlenia na
ulici 17.novembra pred prevádzkami rýchleho občerstvenia a večierok, od OD Tesco okolo parkoviska ku
Kúpeľnej ulici, pred prevádzkou CBA na Pavlovičovom námestí a na ulici Hurbanistov.
Výbor mestskej časti č. 4 zasadá prvý pondelok v mesiaci (ak tento deň nie je
sviatkom) o 15.00 hod. Od septembra 2016 bude dočasne zasadať v zasadacej
miestnosti Mestského úradu v Prešove na Jarkovej ul. č. 24 (I. poschodie). V prípade zmeny termínu je verejnosť informovaná prostredníctvom webovej stránky
mesta Prešov, v Prešovskom magazíne a v obnovených vitrínach na Pavlovičovom
námestí a na ul. 17. novembra.
Ing. Renáta Fedorčíková, predsedníčka VMČ č. 4

Kultúra

Divadlo Jonáša Záborského
Námestie legionárov 6
05.09. – 18:30 – VS
KTO ZHASOL SVETLO?
16 €
hosť mesiaca
autor: Marc Camoletti – réžia: Peter Mikulík
08.09. – 16:00 – MS
Klub priateľov DJZ
voľný vstup
08.09. – 18:30 – HB
ODPÍSKANÉ
3–4–6 €
autor: Zoltán Egressy – réžia: Mariana Luteránová
Nevhodné a neprístupné do 16 rokov.
09.09. – 18:30 – MS
DOBRÚ, MAMI
5€
autor: Marsha Norman – réžia: Jakub Nvota
Inscenácia je uvádzaná v rámci Projektu Dvaja. Sezóna
2015 – 2016 sa nesie v duchu hesla Tisíc podôb lásky. Projekt Dvaja je jej súčasťou a inscenácie uvádzané v rámci
neho charakterizuje komornosť, žánrová nezaraditeľnosť,
nekomerčnosť, no v prvom rade veľká príležitosť pre dvojicu hereckých osobností.
11.09. – 18:30 – HB
OBCHOD NA KORZE
3–4–6 €
autor: Ladislav Grosman – réžia: Marián Pecko
14.09. – 18:30 – HB
NEMÁ KOCÚR VEČNE HODY
3–4–6 €
autor: Alexander Nikolajevič Ostrovskij – réžia: Ľubomír
Vajdička
18.09. – 18:30 – HB
VŠETKO NAJLEPŠIE!
3–4–6 €
autor: Ray Cooney – réžia: Michal Náhlík
20.09. – 18:30 – HB
REVÍZOR
5–6–8 €
autor: Nikolaj Vasilievič Gogoľ – réžia: Michal Náhlík
23.09. – 18:30 – HB
REVÍZOR
5–6–8 €
25.09. – 18:30 – MS
AMADEUS
6€
autor: Peter Shaffer – réžia: Michal Náhlík
26.09. – 10:00 – HB
REVÍZOR
pre školy
26.09. – 18:30 – MS
TUČNÉ PRASA
6€
autor: Neil LaBute – réžia: Jakub Nvota
Nevhodné a neprístupné do 18 rokov.
26.09. – 19:00 – HB
KATKA KOŠČOVÁ A GEIŠBERGOVCI
13 €
koncert
Stretnutie autorskej tvorby Katky Koščovej a Daniela Špinera s osobitým pesničkárstvom dvoch generácií Geišbergovcov – otec Marián a synovia Martin a Marek – v sebe
nesie unikátne prepojenie niekoľkých muzikantských svetov a prísľub nevšedného zážitku.
27.09. – 18:30 – MS
ŽENBA
6€
autor: Nikolaj Vasilievič Gogoľ – réžia: Svetozár Sprušanský
30.09. – 18:30 – HB
REVÍZOR
5–6–8 €
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Divadlo Alexandra Duchnoviča
Jarková 77

07.09.o 19:00 na MS
MOSKVA –
PETUŠKY (biblia alkoholika)
4–2 €)
autor: Venedikt Jerofejev; réžia: Svetozár Sprušanský
14.09. o 19:00 na VS
KRČMA POD ZELENÝM STROMOM
(SLOVENSKÁ RAPSÓDIA PO RUSÍNSKY) 4–2 €
autor: Peter Kováčik; réžia : Matúš Oľha
21.09. o 19:00 na VS
KOVÁČI
4–2 €
autor: Miloš Nikolič; réžia: Ľuboslav Majera
23.09. o 19:00 na VS
Hosťujúce divadlo
Ďaďa z Ruského Kerestúra – viac info na stránke
www.divadload.sk
28.09. o 19:00 na VS
FANTÁZIA
4–2 €
autor: Kozma Prutkov; réžia: Svetozár Sprušanský

Hvezdáreň a planetárium
Dilongova ul. č. 17
03.09. (sobota) o 11.00 h
POTULKY OBLOHOU
1€
Vhodný pre mladších školákov.
07.09. (streda) o 20.30 h
POZOROVANIE VEČERNEJ OBLOHY
ďalekohľadmi hvezdárne
1€
08.09. (štvrtok) o 18.00 h
HUDBA POD HVIEZDNOU OBLOHOU –
ENYA
2€
Program vhodný pre stredoškolákov a dospelých.
Uvádza: PaedDr. Juraj Humeňanský
09.09. (piatok) 19.30 – 24.00 h
NOC NA HVEZDÁRNI
2€
10.09. (sobota) o 11.00 h
ARIADNINA ČELENKA
1€
17.09. (sobota) o 11.00 h
ALŽBETKIN VESMÍR
1€
Program určený predovšetkým pre žiakov 3. ročníka ZŠ.
21.09. (streda) o 20.30 h
POZOROVANIE VEČERNEJ OBLOHY
ďalekohľadmi hvezdárne
1€
22.09. (štvrtok) o 18.00 h
MYTOLÓGIA A HVIEZDNA OBLOHA
2€
24.09. (sobota) o 11.00 h
ROZPRÁVANIE O SLNIEČKU
1€
Pre deti od 4 rokov.
29.09. (štvrtok) o 18.00 h
HUDBA POD HVIEZDNOU OBLOHOU –
MIKE OLDFIELD
2€

Kultúra

15
Park kultúry a oddychu
Hlavná 50

11.9.2016 – od 9:00 do 15:00 – historická sála PKO
XV. PREŠOVSKÁ ZBERATEĽSKÁ BURZA
16.9.2016 – 8:00 hod. – pešia zóna
„BURZA STAROŽITNOSTÍ A KURIOZÍT“
20.9.2016 – o 17:00 – historická sála PKO
KURZ SPOLOČENSKÝCH TANCOV A SPOLOČENSKEJ
VÝCHOVY
Tanečný inštruktor: René Lempeľ
Cena za 10 lekcií: 30.- €
25.9.2016 – o 16:00 – historická sála PKO
O NENAŽRATOM PAPAGÁJOVI
4.-€
29.9. – 2.10.2016 – od 9:00 do 19:00 – sála PKO
BONSAI PREŠOV EXHIBITION 2.-€, študenti a dôchodcovia 1.-€
garant výstavy: Kim Se-won Kórea
Demonštračné tvarovanie: Kestutis Ptakauskas – Litva,
Piotr Czerniachowski – Poľsko, Václav Novák, Milan Karpíšek – Česko, Gyorgy Rácz – Maďarsko, René Lempeľ, Milan
Roskoš – Slovensko
PROGRAM:
výstava bonsajov
demonštračné tvarovanie a workshopy
výstava suiseki
výstava kaligrafií akad. maliara Petra KOCÁKA
predstavenie čajovej kultúry čajovňou BOŽSKÝ ORÁČ
predaj bonsajov a bonsajových potrieb
detský kútik – tvorivé dielne a súťaže

Kultúrny dom Solivar – Solivarská 80
Babadlo – bábkové divadlo pri PKO Prešov
11.09. 2016 – nedeľa o 16:00 Kultúrny dom SOLIVAR
ALI BABA
4.- €
Pre deti od 5 rokov
18.09. 2016– nedeľa o 16:00 Kultúrny dom SOLIVAR
Šípková Ruženka
4.- €
Pre deti od 5 rokov

Caraffova väznica
Jarkova 28/A
15.9. 2016 – 1.10.2016 v Caraffovej väznici
Peter Kocák – Kaligrafia

Krajské múzeum v Prešove
Hlavná 86
01.10.2013 – 31.12.2016
Vtáctvo Prešovského okresu
23.06.2016 – 04.09.2016
Hasičské hobby
02. 06. 2016 – 09. 10. 2016
Aurum alba. Tri storočia výroby porcelánu
v Európe.
Vernisáž výstavy o 2. 6. 2016 o 16.00 hod.
8.7.2016 – 9.10.2016

Dedinské povozy vo fotografii Jána Lazoríka
8.9.2016 – 6.11.2016
Poľovnícke trofeje z Veľkého Šariša

Šarišská galéria v Prešove
Hlavná 51
Z dôvodu rekonštrukcie Šarišskej galérie v Prešove je stála expozícia a Veľká výstavná sieň dočasne
zatvorené.
Ďakujeme za pochopenie.
do 18.9. 2016 – Malá výstavná sieň – Hlavná 53, Chodba Hlavná 53:
NOVUS ORDO
Kurátor: Jozef Ridilla
do 18.9. 2016 – Chodba – Hlavná 51:
Fantazijná grafika
zo zbierok Šarišskej galérie v Prešove
Kurátor: Jozef Ridilla
do 18.9. 2016 – Suterén – Hlavná 53:
Miroslav Potoma / Insitná maľba
27.9. - 6.11. 2016 – Suterén – Hlavná 53, Malá výstavná
sieň – Hlavná 53:
Július Machaj / Retrospektíva
Vernisáž: 27.9.2016 (utorok) o 16.00 hod.
INÉ PODUJATIA:
Program k Dňom európskeho kultúrneho dedičstva 2016:
29.9. 2016 štvrtok od 10.00 do 14.00 hod.
Bezplatné poradenské služby pre verejnosť
(autorstvo, ošetrenie diel a i.)
29.9. 2016 štvrtok o 10.00 hod.:
„Ukážky reštaurátorských postupov“
vedie: Andrej Liščinský, ŠG Prešov
29.9. 2016 štvrtok o 16.00 hod.:
„Neskorogotické tabuľové maľby z Prešova“
prednáša: Mgr. Jozef Ridilla, ŠG Prešov
30.9. 2016 piatok od 18.00 do 22.00 hod.:
„Noc so sochami“
ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ !

SNM – Múzeum rusínskej kultúry
Prešov
Masarykova 20
Otváracie hodiny: Po-Pi 8.30 – 15.00, pre
vopred objednané skupiny aj v sobotu a nedeľu. Je dokumentačné, vedecko-výskumné a metodické pracovisko, zamerané na dejiny a kultúru rusínskeho etnika na
Slovensku.
od 17. 3. 2016
Podkarpatská Rus v 30.rokoch 20. storočia

Slovenské technické múzeum
NKP Solivar, Námestie osloboditeľov 4
Otvorené – Letná prevádzka:
apríl – október: utorok – sobota: 9.00 – 17.00
Maximálny počet návštevníkov na jeden vstup je 50! Kontakt: 051– 77 574 27 alebo 0918 965 698.

Náboženský život
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Rímskokatolícka cirkev
Konkatedrála sv. Mikuláša
Nedeľa: 5:45, 6:30, 7:45, 10:00, 11:30 (okrem 11.9.), 15:00, 18:00
Prac. dni: 5:45, 6:15, 7:00, 12:00 (okrem soboty), 18:00
5.9.: Slávnosť otvorenia školského roka o 9:00
8.9.: Stretnutie kresťanských pedagógov v Katolíckom kruhu o 16:00
14.9.: Povýšenie Sv. kríža: 5:45, 6:15, 7:00, 12:00, 18:00
15.9.: Sedembolestná Panna Mária, patrónka Slovenska: ako v nedeľu

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)
14. a 15.9.: 18:00
Kostol sv. Donáta (Cemjata)
Nedeľa: 10:15; ruženec 9:45
15.9.: 10:15

Farský kostol Najsvätejšej Trojice (Solivar)
Nedeľa: 7:30, 10:00, 11:30; 11:45 (v Opále)
Všedné dni: 6:30, 18:00
V utorok o 7:50 pre deti, 18:00
14.9.: 6:30, 18:00
15.9.: 7:30, 10:00, 11:30; 11:45 (v Opále)

Exercičný dom sv. Ignáca (Pod Kalváriou)
Nedeľa: 6:30, 11:00
Všedné dni: 6:30, (okrem pondelka), 17:00
14. a 15.9.: 6:30, 17:00

Farský kostol Krista Kráľa (Sídlisko Sekčov)
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
15.9.: 6:00, 7:00, 9:00, 11:00, 18:00

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: 5:45, 7:00, 17:00 (večiereň), 18:00(sl.)
Sviatok počas všedných dní: 5:45, 7:00, 8:30, 16:30, 18:00

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 (v str s účasťou detí o 17:00; v pia o 18:00
pre mládež)
Sobota: 7:00, 18:00
14.9.: 6:15, 9:00, 16:00, 18:00
15.9.: ako v nedeľu
Kostol sv. Jozefa – františkáni
Nedeľa: 8:00, 9:30 11:00, 19:00; 14:00 ruženec, 14:30 pobožnosť
Prac. dni: 6:30, 8:00, 16:30; Sobota: 6:30, 16:30
14.9.: 6:30, 8:00, 16:30
Komunitno-pastoračné centrum (Šváby)
Nedeľa: 7:30, 18:00
V pon o 17:30; uto a štv 6:30
14.9.: 6:30
15.9.: 7:30, 18:00
Kostol sv. Františka Xaverského (Šalgovík)
Nedeľa: 9:00
Piatok: 18:00
15.9.: 9:00

Gréckokatolícka cirkev

Farský chrám Povýšenia Sv. kríža (Sekčov, Opál)
Nedeľa: 8:00, 10:00 (slov.), 11:45 (rím. kat.); utiereň 7:00, 15:00
večiereň
Všedné dni: p
 on 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.)
Duchovná obnova pred odpustovou slávnosťou: (podľa oznamov)
14.9.: 8:00 (csl.), 18:00 (sl.)
18.9.: 8:00, slávnostná odpustová sv. lit. s myrovaním 10:00
Farský chrám bl. hieromuč. Pavla Petra Gojdiča (Sídlisko III)
Nedeľa: 8:00 (csl.), 10:00 (sl.),
Všedné dni: 6:30, 18:00

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

Evanjelická cirkev a.v.

Farský kostol Najsvätejšieho mena Ježiš a Mária (Nižná
Šebastová)
Nedeľa: 8:00, 10:30
Prac. dni: okrem str: 18:00 (časy sa posúvajú podľa potreby)
Sobota: 7:00

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: o
 7:45 sú v chráme sl. Božie pre žiakov a študentov Evanjelickej
spojenej školy, aj pre verejnosť
Štvrtok: sl. Božie o 18:00

Kostol sv. Jána Krstiteľa (Soľná Baňa)
Nedeľa: 8:30; gr. kat. o 10:00
str a pia 17:30
15.9.: 8:30

Nedeľa: 10:00 bohoslužba
Streda: 18:00 biblická hodina
Sobota: 18:00 stretnutie mládeže

Kostol sv. Kríža – (Kalvária)
Nedeľa: 16:30 (okrem 11.9.)
9.9.: Sv. omša o 18:00
10.9.: K
 ríž. cesta na Kalváriu od Exercičného domu o 18:45, sv. omša
o 20:00
11.9.: Odpustová slávnosť: 8:00, 10:00 (slávnostná)
14.9.: P
 ovýšenie Sv. kríža: Krížová cesta na Kalváriu od Exercičného
domu o 18:00, sv. omša o 19:00

Cirkev bratská (Slovenská ulica 34)

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

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

Zmena programu vyhradená, pripravil: -tm-

Ofsetová a digitálna tlač
katalógov,
letákov,
a plagátov

do formátu A1
už od jedného kusa
MICHAL VAŠKO – VYDAVATEĽSTVO
Košická 44, 080 01 Prešov
tel.: 051 77 11 407, mobil: +421 905 918 564
e-mail: zakazky@vmv.sk, vmv@vmv.sk

Chcete, aby o vás vedelo
čo najviac ľudí?
Inzercia v Prešovskom magazíne
Vás dostane
do prešovských domácností
vo veľmi výhodnej cene!
Kontakt:
vmv@vmv.sk; 0905 918 564

Spoločenská rubrika

18

Narodili sa v júni 2016
Litvinová Lea
Vojcovičová Eliška
Stašková Sára
Tulejová Simona
Varga Alex
Varga Marko
Karniš Juraj
Kravcová Kristína
Motýľ Filip
Sirková Nela
Varhoľ Šimon
Marčáková Emma
Mitaľ Ján
Vančíková Eliška

Kubiček Lukáš
Pastor Matias
Karabinoš Jakub
Krajňáková Timea
Kručayová Andrea
Dupejová Sára
Babenský Štefan
Jakubiková Michaela
Siváková Andrea
Li Zina
Kalata Adam
Maťufková Dorota
Stanek Juraj
Hajduková Lara

Pribula Šimon
Sabol Daniel
Zsoldosová Eliška
Gabčová Renáta
Jusko Filip
Magda Filip
Martinková Nina
Krinický Adam
Zavadanová Tereza
Bonkalová Barbora
Špyrková Kamila
Cicoň Jakub
Gábor Peter
Gregor Alex

Novák Daniel
Timko Lukáš
Mrázová Veronika
Jamnický Ondrej
Krajňák Matej
Macej Martin
Štalmachová Šarlota
Havelka Matiáš
Namešpetrová Daniela
Skorka Miloš
Bandy Alex
Sarnecký Martin
Hudáková Gréta

Navždy nás opustili v júni 2016
Koščová Helena, 80 r.
Adamová Elena, 86 r.
Magáčová Mária, 23 r.
Miňo Slavomír, 67 r.
Bašista Rudolf, 82 r.
Vojtušová Anna, 88 r.
Demský Jozef, 68 r.
Kovaľová Mária, 78 r.
Studničková Helena, 82 r.
Bartko Jozef, 56 r.
Kašprišinová Magdaléna, 85 r.
Malík František, 89 r.

Molka Jozef, 81 r.
Lukáčová Mária, 65 r.
Grejtáková Zdena, 70 r.
Burdiak Jozef, 77 r.
Babjak Ján, 70 r.
Hodobajová Helena, 67 r.
Ing. Tokarčik Ján, 63 r.
Ing. Hudák Bartolomej, 88 r.
Adam Anton, 95 r.
Radvanská Marta, 85 r.
Šimonová Valéria, 58 r.
Prezenská Mária, 62 r.

Ing. Murčinko Michal, 88 r.
Ing. Vojčík Rastislav, 69 r.
Jurašková Janka, 69 r.
Strculová Mária, 87 r.
Tuptová Mária, 58 r.
Sabolová Helena, 81 r.
Krajňáková Mária, 71 r.
Pisarčíková Pavlína, 88 r.
Holingová Mária, 59 r.
Pavlišin Michal, 70 r.
Fecko Anton, 62 r.
Humeňaj Milan, 70 r.

Uzavreli manželstvo v júni 2016
Ľubomír Tarasovič a Erika Pirohová
Daniel Lukačovský a Viera Kočišová
Ľubomír Štiblár a Gabriela Rešetárová
Ľuboš Beluško a Jana Raticová
Bc. Marián Šoltys a Mgr. Lenka Sásová
Bc. Patrik Šmigalla a Mgr. Dominika Sukovská
Branislav Timko a Andrea Brižeková
Marián Sivulič a Zuzana Drobná
Alexander Hudák a Iveta Kmecová
Bc. Rastislav Rácz a Mgr. Slavomíra Fedáková
Anton Polom a Petra Fedorová
Miloš Čurilla a Mgr. Marianna Hatalová
Dávid Petro a Lucia Regáliová
Mgr. Štefan Priester a Mgr. Martina Križová
Ing. Rastislav Vozár a Mgr. Zuzana Trusová
Jaroslav Sovič a Juliána Dubovská

Lukáš Táborský a Mária Miková
Ing. Matúš Palušný a MUDr. Miroslava Mušková
Peter Onderišin a Mária Verbovancová
Marek Jakubčo a Mária Poláková
Peter Ptilík a Dana Lešková
Karol Cichý a Michaela Lišková
Michal Poprenda a Alica Miškufová
Stanislav Kristan a Petra Koczaiová
Mgr. František Antal a Mgr. Daša Nováková
Martin Huba a Henrieta Gajdošová
Martin Tobiáš a Andrea Gazdíková
Marián Laurinec a Zuzana Fabianová
Michal Gajdoš a Marta Beňová
Mgr. Michal Jakab a MUDr. Mária Vereščáková
Lukáš Korba a Natália Soľanková
Patrik Slanina a Angela Kozárová

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

Tradičný slovenský výrobca nábytku

ZAMERANIE

Platnosť akcie: 15. 8. - 14. 9. 2016

KVALITA
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SLOVENSKÝ
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Dom nábytku Decodom Košice
Otváracie hodiny:
Infopult:
E-mail:
Adresa:

PO - PIA: 9:00 - 20:00, SO - NE: 9:00 - 20:00
055 - 2850 764
mopodke@decodom.sk
Pri Prachárni 4/B - OC Cassovia, 040 11 Košice

Spoločenská rubrika
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Narodili sa v júli 2016
Majirská Elvíra
Molnárová Miriam
Petrušová Alica
Jarková Vivien
Kolenič Leonard
Pleceník Gašpar Marek
Krajňáková Alžbeta
Fedorko Oliver
Mitaľová Noemi
Balint Samuel
Dzurillová Katarína
Gašparovičová Jana
Spišáková Laura
Kováč Tobias

Lorenc Ján
Tirpák Šimon
Vozňaková Johana
Frankovský Richard
Kekely Tomáš
Balogová Ema
Godla Alexander
Godla Marek
Štefánik Sebastián
Stašková Libuša
Cehelnik Timur
Cehelníková Zana
Lipárová Zuzana
Šuťáková Gréta

Titko Ivan
Balogová Ela
Džupir Jakub
Ľach Samuel
Zámocká Kataína
Ondek Leo
Bohumelová Nina
Fedorko Marián
Kokošková Veronika
Degrová Elisabeth
Dlugošová Johana
Vavrek Marcus
Hovanová Klaudia
Tarbaj Darko

Ambrozová Natália
Tarcalová Simona
Daňová Timea
Laceková Mária
Moré Eugen
Adamčíková Karina
Lipka Miloslav
Ruščanská Jasmína
Sárossyová Timea
Šimková Ema
Mlynarič Peter

Navždy nás opustili v júli 2016
Broda Jozef, 60 r.
Berecký Július, 66 r.
Kukurová Augusta, 91 r.
Sekeráková Mária, 89 r.
Kseničová Elena, 58 r.
Babeľa Marcel, 29 r.
Bartek František, 63 r.
Vavrek Andrej, 77 r.
Lukáčová Amália, 90 r.
Sninčáková Anna, 90 r.
Mruz František, 80 r.
Ivan Stanislav, 60 r.

Timko Roman, 41 r.
Kočiščák Andrej, 78 r.
Káčer Ladislav, 96 r.
Obšut Vladimír, 63 r.
Apjár Milan, 75 r.
Tobiaš Jaroslav, 48 r.
Petrašková Anna, 78 r.
Stredňáková Jolana, 79 r.
Sedláková Mária, 83 r.
Gabáni Martin, 77 r.
Cimbáková Mária, 58 r.
Ing. Jacoš Miloslav, 51 r.

PhDr. Buocová Zlatica CSc., 65 r.
Havlík Pavel, 93 r.
Marci Michal, 88 r.
Halečková Magdaléna, 91 r.
PhDr. Hadzima Alexej, 81 r.
JUDr. Timko Klement, 67 r.
Ing. Živčáková Eva, 59 r.
Orosz Andrej, 65 r.
Kseňáková Mária, 85 r.
Kalinová Alžbeta, 81 r.
Schlosser Vojtech, 79 r.
Bolfík Stanislav, 78 r.

Uzavreli manželstvo v júli 2016
Daniel Verešpej a Klaudia Jusková
Boris Džula a Veronika Ščešňáková
Michal Duhančík a Katarína Kuchtová
Jakub Čorej a Sára Pellová
Peter Novosad a Zuzana Šimková
Ing. Lukáš Parničan a Mgr. Drahomíra Semanová
Lukáš Anderko a Kvetoslava Baluchová
Stanislav Kušnír a Veronika Altuchová
Tomáš Fedorko a Miriama Gajdošová
Štefan Vitališ a Michaela Kozárová
Michal Szentesi a Lucia Holomáňová
Lukáš Šepták a Ivana Doričová
Radovan Pekár a Nikola Poníková
Miroslav Fečík a Zuzana Tulejová
Martin Baloga a Martina Kobeláková
Pavol Špaček a Jana Mitríková
Marián Babinčák a Mária Straková

Jakub Adamko a Jana Ondrejčáková
Jozef Holdok a Kamila Sabolová
Štefan Dako a Mária Huňadyová
Michal Schlotz a Ngoc Diep Le
Michal Kustra a Lýdia Justiňáková
Ing. Jozef Brižek a Mgr. Ľudmila Macejková
Jaroslav Hopta a Andrea Sorgerová
Richard Maček a Aneta Priesterová
Peter Horváth a Klaudia Kováčová
Michal Evelley a Jana Jurišincová
Martin Amrich a Katarína Bebľarová
Martin Ščerba a Ľudmila Bartková
Adrián Novický a Katarína Šoltýsová
Lukáš Lipták a Michaela Stašová
Ing. Róbert Vaško a Mgr. Dominika Huňadyová
Matúš Miňo a Nikola Šandalová
Ing. Ján Figura a Nina Pankuchová

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

Objavovanie Prešova
ROZLET PREŠOVSKÉHO LETISKA
Cieľom septembrového Objavovania
Prešova bude letisko v miestnej časti
Nižná Šebastová. Tu vzniklo v r. 2003
Vrtuľníkové krídlo generálplukovníka
Jána Ambruša. História letiska je však
oveľa staršia a účastníci „objavka“ sa
dozvedia o lietajúcich strojoch, ktoré
tu štartovali i pristávali, o parašutistoch
a iných zaujímavostiach z jeho takmer
osemdesiatročnej
histórie.
Veľkým
lákadlom bude unikátny historický
hangár a vrtuľníky na ploche letiska.
Prijmite naše pozvanie v sobotu 10. septembra 2016 o 10:00 alebo v nedeľu 11.
septembra 2016 o 14:00. Stretneme sa
na konečnej zastávke MHD trolejbusu č.
1 – Nižná Šebastová, pred bránou letiska.
Sprevádzať budú Darina Petranská a Andrea Sivaničová.
Predaj vstupeniek:
MIC Prešov alebo na mieste konania
Cena vstupenky:
V predpredaji v MIC Prešov: 1,50 €*
Na mieste konania – počas víkendu: 2,30 €*
Zvedavé deti zadarmo

22

DEN
VÝHIER
ov
50, Preš
á
n
v
a
l
H

s Va V

Vstup

FREE

ČI
O
E
N
I
N
E
L
HE

MÁRIA ČÍROVÁ

ŠARIŠANČEK
MARIJA
SÚBOR ROZ
NY
ÓR
KL
OL
F
NE
A S.O.M. O
TANEČNÁ SKUPIN
OUL PRI PKO
EČNÝ KLUB S
AN
T
KY
ON
NIKY
DIRID
CAJNEJ TECH
UKÁŽKY POLI
ORKÁRI
OT
M
KÍ
VS
PREŠO
DETI
SÚTAŽE PRE
ČOV
ZÁSAHY HASI
Y
NOVEJ METÓD
DINY CALLA
HO
VÉ
KO
ÁŽ
UK
KOLY VaV
RKU AUTOŠ
VOZOVÉHO PA
KA
AD
LI
EH
PR
Y SAVOY
SLÓNE KRÁS
PREMENA V

Tombola

VaV
íčák v Autoškole
hlavná cena vod

ok
z
a
t
ý
V utuje
pop

Vedeli ste, že…

24

... prešovské školy majú profiláciu?
Naši školáci o pár dní opäť zamieria do prešovských škôl, ktoré sa špecializujú na rôzne
zamerania. Prešovské deti a mládež budú môcť rozvíjať svoj talent a predispozície, ktoré
im boli dané „do vienka“.
Tento školský rok 2016/2017 prekročí brány v 12 ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov 7 144 žiakov, čo je o 109 viac ako vlani. Piaty september bude pre 910 z nich obzvlášť výnimočný, keďže do školských lavíc zasadnú prvýkrát.
Aj v tomto školskom roku sa školy zapoja do projektov a výziev vypísaných MŠVVaŠ SR a vyplývajúcich z organizačných nariadení mesta. Navyše, každá z prešovských základných škôl sa
vyprofilovala na konkrétne športové, jazykové či iné smery, ktoré kopírujú danosti a predispozície
prešovských detí a mládeže. „Každé dieťa je iné a každé má talent v inej oblasti. Profiláciou školy
podporujeme u každého dieťaťa rozvoj jeho talentu, jedinečnosti a osobnosti. Rodičia školákov si
tak môžu vybrať zo širokej ponuky našich prešovských škôl,“ povedala primátorka Andrea Turčanová, ktorá týmto krokom nadväzuje na európsky trend.
Osobitne zamerané školy na vyučovanie cudzích jazykov sú ZŠ Kúpeľná a ZŠ Bajkalská, ktorá
zároveň ponúka aj rozšírené vyučovanie matematiky. Na tú je zameraná aj ZŠ Májové námestie,
ktorá okrem toho ponúka aj športové triedy bedmintonu a plaveckých športov. Futbalové triedy
otvára ZŠ Mirka Nešpora, tiež sa zameriava na plavecké športy. ZŠ Čsl. Armády zriaďuje hokejové triedy, je zameraná aj na hokejbal a je zapojená v projekte Erasmus+, ktorý ponúka výmenné
pobyty v rámci cezhraničnej spolupráce s európskymi školami. V tomto medzinárodnom projekte
je aj ZŠ Šmeralova, ktorá svoj vyučovací proces o. i. zameriava na nadané a talentované deti, na
matematiku a atletiku.
ZŠ Lesnícka je osobitne zameraná na výučbu cudzích jazykov už v 1. ročníku, voliteľných
predmetov Anglický jazyk, druhý cudzí jazyk a športové hry rovnako od 1. ročníka. ZŠ Šrobárova sa
v rámci vyučovania zameriava na umelecké aktivity žiakov, ZŠ Važecká najmä na výtvarné umenie
a tenis.
Zameranou na deti so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami je v Prešove ZŠ Prostejovská, ktorá otvára aj futbalové triedy. Podmienky pre vzdelávanie žiakov s narušenou komunikačnou
schopnosťou vytvára ZŠ Matice Slovenskej, ktorá tiež ponúka výučbu anglického jazyka podľa
certifikovaného projektu Jolly Phonics.
Od nasledujúceho školského roka bude ZŠ Mukačevská, ktorá prešla pod zriaďovateľa
DEUTSCH-SLOWAKISCHE AKADEMIEN, a.s. (DSA) osobitne zameraná na duálne vzdelávanie
podľa nemeckého modelu. Od školského roka 2017/2018 pripravuje športovú triedy cyklistov
a regionálne centrum hádzanej ZŠ Sibírska.
Školákov čaká tento rok 188 vyučovacích dní, 43 sobôt a nedieľ, 24 dní školských prázdnin
(z ktorých 5 dní pripadne na sviatky) a ďalších 5 voľných dní sviatkov. Obdobie letných školských
prázdnin bude trvať 63 dní. Dôležitý bude najmä apríl, v ktorom sa uskutoční tzv. monitor – Testovanie 9. V našom meste tak preverí vedomosti z matematiky a slovenčiny 651 deviatakov.

Školský rok sa už začal v materských školách
Materské školy začínajú každoročne po letnom režime vítať našich najmladších už
týždeň pred začiatkom školského roka. Počet detí, ktoré tento rok nastúpili do 20 škôlok
je 2 654. 262 učiteliek ich privítalo v 114 triedach. Presnými počtami a relevantnými
údajmi bude zriaďovateľ disponovať, ako každý rok, až 15.09.2016, kedy sa zoznamy
„očistia“ od duplicitných zápisov, nenastúpených deti a pod.
(vkg)
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Šport
Víťaz Tour de Prešov je z Maďarska

Tour de Prešov 2016 vyhral Gábor Fejes z Maďarska. Medzi ženami dominovala Tatiana
Jašeková. Preteky zaujali aj Rumunov.
Takmer 170 cyklistov sa postavilo na štart 2. ročníka cyklistickej súťaže Tour de Prešov, čo je
o štvrtinu viac ako vlani. Okrem pretekárov zo Slovenska do Prešova prišli tiež cyklisti z Maďarska
a Poľska. Najviac sa darilo Gáborovi Fejesovi z maďarského klubu Dr. Bátorfi Agria KTK, pred
Dušanom Kozelom z KriWo Team Jantex Humenné a Adriánom Babičom z FireFly cykling team.
Kategóriu žien vyhrala Tatian Jašeková reprezentujúca Bikepro s.r.o pred neregistrovanou Kristínou Rusňákovou. Tretia žena v pelotóne preteky nedokončila.
Trať dlhá 105 kilometrov začínala a končila na Hlavnej ulici a viedla cez Kendice, Ličartovce,
Bretejovce, Rozhanovce, Kecerovce, Červenicu, Kokošovce, Záborské, Drienov, Petrovany. Na
dvadsiatompiatom kilometri, v Budimíre, pretekárov čakala rýchlostná a na Dubníku (54. kilometer)
zasa horská prémia.
Okrem hlavného preteku, kde sa súťažilo v siedmich kategóriách, si cyklisti tiež merali sily
v rýchlostnom šprinte na jeden kilometer, kde najrýchlejší čas 1:12,64 dosiahol Stanislav Kohler.

Víkend na piesku
Pod záštitou primátorky Andrey Turčanovej sa na letnom kúpalisku na Sídlisku III
uskutočnil 22. ročník medzinárodného turnaja v plážovej hádzanej. Tohtoročné podujatie
bolo zároveň 3. ročníkom memoriálu Vincenta Lafka.
Hádzanári jedenástich mužstiev si
zmerali svoje športové sily v rámci 22.
ročníka „plážovky“. Turnaj, ktorý bol
zároveň aj Memoriálom Vincenta Lafka, slávnostne otvorila primátorka Prešova Andrea Turčanová. Vzdala pritom
česť tejto hádzanárskej legende i jeho
športovému odkazu. „Vilo Lafko, skvelý
chlap, hádzanár, tréner, vysokoškolský pedagóg, nositeľ striebornej medaily z Olympiády 1972 z Mníchova,
bol zakladateľom tohto turnaja v roku
1995 a jeho skvelým propagátorom.
Aj jeho zásluhou sa turnaje v tomto športe stali tiež Majstrovstvami republiky,“ spomínal Pavol
Derfényi, niekdajší prezident Slovenského zväzu hádzanej a terajší spoluorganizátor turnaja, na
svojho kolegu a dlhoročného priateľa. Podľa jeho slov je plážová hádzaná dynamickým športom,
prináša mnoho krásnych a vzrušujúcich momentov i poriadnu dávku adrenalínu, a navyše, metropola Šariša je baštou hádzanej.
Podujatie sa nieslo v priateľskej atmosfére a bolo zavŕšené slávnostným vyhodnotením. Pri
vyhlasovaní výsledkov nechýbali fanúšikovia i zástupcovia organizátorov, prvé miesto si odnášalo
A družstvo TATRAN Prešov, 2. miesto obsadila juniorská slovenská reprezentácia, bronzová priečka patrí B družstvu prešovského Tatrana a štvrté miesto si odniesli hádzanári z družstva Fakulty
športu PU.
(vkg)
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Cyklisti bojovali o pohárové body
Cyklistický klub Velodróm Prešov a mesto Prešov pripravili Slovenský pohár mládeže
v cestnej cyklistike a preteky Merida Road Cup 2016.
Na kritériu o Pohár primátorky mesta Prešov a v pretekoch jednotlivcov sme videli zápolenia
v cestnej cyklistike v kategóriách od mladších žiakov po vitálnych seniorov.
Mladí cyklisti si zajazdili aj na dráhe, jazdu na ňom si veľmi pochvaľovala najmä početná skupina cyklistických nádejí zo Žiliny. Prejavili aj záujem o možnosť na nej trénovať. Podujatie podporila
i bývalá famózna prešovská cyklistka Lenka Litvinová-Ilavská.
„Podujatie zvýraznilo podporu rozvoja mládežníckej cyklistiky v Prešove a revitalizácii jediného cyklistického štadióna na Slovensku,“ podčiarkol riaditeľ pretekov a predseda CK Velodróm Prešov Juraj Kollár. „Veľmi sa usilujeme o to, aby tento cyklistický klenot bol čo najskôr
vynovený a slúžil rozvoju cyklistiky. Fanúšikov cyklistiky už teraz pozývame na obľúbený Prešovský kilometer na dráhe – uskutoční sa v sobotu prvého októbra.“
Z usporiadajúceho ŠK Velodróm sa najviac darilo Tajane Arendáčovej – v kategórii žien a junioriek bola tretia v kritériu a pretekoch jednotlivkýň s hromadným štartom. Filip Merta skončil ôsmy
medzi staršími žiakmi v pretekoch jednotlivcov s hromadným štartom.
Ján Jacoš

Podujatia Regionálnej rady Klubu slovenských turistov v Prešove
na mesiace september a október 2016
4. september 2016
Mierový pochod do Zlatej Bane –
72. výročie SNP 				
Mgr. Štefan Šimočko, 0914 255 155
15. september 2016
27. Stretnutie štyroch okresov na Minčole
Ing. Bernard Majtner, 0905 276 339
25. september 2016
29. ročník Stretnutie turistov-veteránov
v Borkúte 					
Ing. M. Callo, 0908 988 245

KST KPT Prešov

KST Mladosť Odeva Lipany

KST Lokomotíva Prešov

9. október 2016
27. ročník Jesenný prechod Demiankou
Ing. Bernard Majtner, 0905 276 339

KST Mladosť Odeva Lipany

16. október 2016
13. ročník Trasa priateľstva 			
Juraj Fiľakovský, 0907 529 461

KST Tatran Prešov

Viac informácií na www.kstpo.sk
Zmena programu možná – informácie: vedúci podujatia.
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Hory a mesto Prešov 2016 –
9. ročník prehliadky horských a outdoorových filmov.

Už po deviaty krát sa na svoj pravidelný prídel outdoorových a dobrodružných filmov
s horskou a cestovateľskou tematikou môžu tešiť všetci prívrženci filmového festivalu
Hory a mesto Prešov. Tento festival pripravujú už od roku 2007 pravidelne (s malou
prestávkou v roku 2011) nadšenci z občianskeho združenia Skalná hrana spolu
s horolezeckým klubom Rock Edge v Prešove. Filmy na tento festival putujú až
z ďalekého kanadského Vancouveru (Vancouver International Mountain Film Festival)
– na Slovensku sa prezentujú počas bratislavského festivalu Hory a mesto, aby dorazili
až do Prešova, kde máme tak možnosť vidieť to najlepšie, čo v priebehu roka vzniklo vo
svete. Samozrejme, obohatené o niektoré slovenské filmy, výstavy fotografií a besedy
s atraktívnymi hosťami.
Počas uplynulých 8 rokov festival navštívilo viac ako 4 000 návštevníkov, uskutočnili sa besedy
s viacerými významnými hosťami a návštevníci mali možnosť celkovo uvidieť viac ako 500 cestovateľských fotografií z rôznych kútov sveta.
Tento ročník, ktorý sa organizuje
aj s podporou mesta Prešov, sa uskutoční v dňoch 30.9.-1.10. 2016 (piatok a sobota) v priestoroch kina Scala. Počas 2 dní budete mať možnosť
uvidieť filmy s horskou, bikerskou,
lezeckou, freeriderskou tematikou
a tiež témy divoká voda, dobrodružné cestovanie a mnohé iné. Návštevníci sa môžu tešiť aj na film ocenený
GRAND PRIX na bratislavskom festivalu „K2 – Dotknúť sa neba“ poľskej
režisérky Elizy Kubarskej. Chýbať
nebude ani ocenený film slovenskej
produkcie „ Vo vetre kopýt“ o netradičnom a ojedinelom chove koní vo
voľnej prírode Muránskej planiny.
V piatok v dopoludňajších hodinách
budú vybrané filmy dostupné aj ako
organizované školské podujatia.
Počas trvania festivalu si budú
môcť návštevníci vyskúšať aj lezenie
v boulderingovej hale v Lanovom
centre v Prešove.
Medzi hosťami, bude aj vynikajúci slovenský horolezec Michal Sabovčík, ktorému sa v januári tohto
roka podarilo vystúpiť so spolulezcom Jánom Smoleňom úplne novou
cestou na legendárny štít Fitz Roy
v Patagónii.
Viac na: www.skalnahrana.sk
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Termíny zasadnutí
výborov v mestských častiach v Prešove – september 2016

Poslanci Mestského zastupiteľstva mesta Prešov prijímajú požiadavky obyvateľov
mesta na zasadnutiach výborov v mestských častiach takto:

Výbor v mestskej časti č. 1 (Sídlisko III, Sídlisko Mladosť, Rúrky)
PhDr. Mikuláš Komanický (predseda), MUDr. Ján Ahlers, MPH, MBA; RNDr. Zuzana Bednárová, PhD.; JUDr. Katarína Ďurčanská, Štefan Hermanovský, Ing. Juraj Hudáč, PhDr. Martin Matejka, MBA
8.9.2016 (štvrtok) o 17.00 hod. v Kultúrnom stredisku PKO Centrum na Prostějovskej
ul. č. 35D
Výbor v mestskej časti č. 2 (Sídlisko II, Kalvária, Kamenná baňa, Wilec hôrka, Borkut, Vydumanec, Kyslá voda, Cemjata)
Ing. Richard Drutarovský (predseda), Mgr. Jaroslava Kutajová, JUDr. René Pucher
8.9.2016 (štvrtok) o 17.00 hod. v ZŠ na ul. Československej armády č. 22 – v jedálni
na Odborárskej ul. č. 30
Výbor v mestskej časti č. 3 (sever mesta, Šidlovec, Dúbrava, Surdok, Kúty, Nižná Šebastová)
Ing. Rastislav Mochnacký (predseda), MUDr. Peter Cvengroš, Ing. Marta Kollárová, PhD.;
PhDr. Martin Lipka, PhD.
7.9.2016 (streda) o 17.00 hod. v priestoroch MyMamy, o. z., na Jánošíkovej ul. č. 70
– vzdelávacia miestnosť
Výbor v mestskej časti č. 4 (Staré mesto)
Ing. Renáta Fedorčíková (predsedníčka), Valéria Drobňáková, Ing. Štefan Kužma, PhDr.
Janette Langová
5.9. (pondelok) o 15.00 hod. v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove na
Jarkovej ul. č. 24 (I. poschodie)
Výbor v mestskej časti č. 5 (Solivar, Soľná Baňa, Šváby)
Ing. Ľudovít Malaga (predseda), PaedDr. Miroslav Benko, MBA; Mgr. Stanislav Ferenc,
Mgr. Peter Krajňák
5.9.2016 (pondelok) o 18.00 hod. v Kultúrnom dome PKO na Solivarskej ul. č. 80
v Prešove – Solivare
Výbor v mestskej časti č. 6 (časť sídliska Sekčov – od Ul. Pavla Horova po Ul. Laca Novomeského a od ul. Federátov po Ul. Šoltésovej, Višňovú ul. a ul. K potoku)
PhDr. Rudolf Dupkala, PhD. (predseda), MUDr. Daniela Mrouahová, Ing. Štefan Szidor,
Zuzana Tkáčová
8.9.2016 (štvrtok) o 17.30 hod. v ZŠ na Májovom námestí č. 1
Výbor v mestskej časti č. 7 (časť sídliska Sekčov – od Šrobárovej ul. po Vihorlatskú ul.
a Sibírsku ul., Šalgovík)
Ing. Stanislav Kahanec (predseda), doc. PhDr. Štefánia Andraščíková, PhD. MPH; PhDr.
Martin Ďurišin, PhD.; PhDr. Marcela Antolová, MUDr. Vasiľ Janko
8.9.2016 (štvrtok) o 17.30 hod. v jedálni ZŠ na Šrobárovej ul. č. 20
Termíny zasadnutí VMČ sú už v predstihu pred vydaním Prešovského magazínu zverejnené na www.presov.sk.
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Prijímacie dni predstaviteľov
a zamestnancov Mesta Prešov – september 2016
DEŇ

5.9.2016 (pondelok)
12.9.2016 (pondelok)
19.9.2016 (pondelok)
26.9.2016 (pondelok)

čas

14.00 – 15.00

miesto
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
Ing. Štefan Kužma
zástupca primátora mesta
PhDr. Martin Ďurišin, PhD.
zástupca primátora mesta

Dôležité telefónne čísla
Informácie o telefónnych číslach na Slovensku 1181
TIESŇOVÉ VOLANIA
Integrovaný záchranný systém:
112
Polícia: 112 (158)
Požiarna ochrana: 112 (150)
Záchranná služba: 112 (155)
Mestská polícia Prešov: 159
Cestný záchranný systém:
112 (154)
PORUCHY
Elektrina (VSE a.s ):
0800 123 332
Vodárne (VVS, a.s.):
051 7572421
Plyn (SPP, a.s.):
0850 111 727
Spravbytkomfort (havarijná služba): 051 7567 601
mobil: 0908 021 322
Osvetlenie (O.S.V.O. comp,
a.s.) 051 7485 101
DOPRAVA
DPMP dispečing (informácie):
051 747 02 04
LINKA DÔVERY
Linka dôvery: 0800 117 878
Linka dôvery toxikomanov:
02 54 77 63 79
Linka detskej istoty (bezplatná
tel. linka pre deti a mládež):
116 111

Nie je ľahké stratiť milovaného
človeka. Vieme, že nemáme
moc odstrániť Váš smútok,
no v tejto ťažkej chvíli Vás
môžeme sprevádzať
a pripravíme pre Vás rozlúčku
so zosnulým podľa Vašich
osobných prianí.
POHREBNÁ SLUŽBA
SPRÁVA CINTORÍNOV
mesta Prešov

POHREBNÉ SLUŽBY:
- prevoz zosnulého z domu, z patológie,
zo zariadenia pre seniorov
- príprava smútočného obradu
- vybavenie administratívnych náležitostí
na jednom mieste - matrika, uzatvorenie
nájomnej zmluvy na hrobové miesto a pod.
- široký výber smútočných potrieb: rakiev,
urnových schránok, krížov, kvetov,
parte a pod.
- úprava zosnulého
- pietna hudba podľa výberu
- videoprezentácia
- zabezpečenie kremácie
- prevoz zosnulého v rámci Slovenska
alebo zahraničia - vrátane
administratívnych úkonov
- výkop hrobu, exhumácia, uloženie urny,
rozptyl popola

Pri objednaní
KOMPLETNÝCH SLUŽIEB
poskytujeme ZĽAVU
z cien smútočných potrieb.

NON-STOP linka
NON-STOP
linka
0918
698
213
0918 698 213

služby mesta
Prešov,
a.s.
Krátka 2,Technické
080 01 Prešov
(hlavný
cintorín,
Prevádzka
a cintorínske
služby
vedľaPohrebné
vchodu do
Domu smútku)
Krátka 2, 080www.pohrebnictvopo.sk
01 Prešov (hlavný cintorín,
vedľa vchodu do Domu smútku)
www.pohrebnictvo.sk

