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Milí naši prešovskí seniori,
s nesmiernou radosśou, úctou, ako aj
pokorou sa teším, že sa Vám môžem
takto opäś po roku prihovoriś a zaželaś
Vám k mesiacu október – Mesiacu úcty
k starším to, èo si právom zaslúžite.
Žiadna iná generácia nemá také morálne právo
na pochvalu a oslavu ako práve tá Vaša – seniorská.
Je to dané tým, že práve za tou Vašou generáciou
je vidno plody zodpovednej ¾udskej práce. Už dávno, anticky filozof Platón, napísal v jednom zo svojich
diel – Symposion (Oslava), že niet väèšej úcty ako
úcty k šedinám. To znamená, že už pred vyše dvetisíc
rokmi si filozofi – múdri ¾udia – uvedomovali, aké je
potrebné a hlavne podstatné vzdávaś úctu tým, ktorým sa dnes aj touto formou prihováram. Teda Vám,
milí naši seniori.
Uisśujem a ubezpeèujem Vás, že ani mne, a ani mojej generácii nie sú tieto Platónové slová cudzie a s plnou vážnosśou si taktiež uvedomujem, za èo všetko
Vám musím poïakovaś. Ïakujem Vám teda, že ste sa
vždy svedomito, úprimne, pracovito, no hlavne s patriènou dávkou tolerancie snažili budovaś naše mesto aj
pre generácie, ktorých súèasśou som teraz aj ja.
PhDr. Rudolf Dupkala,
predseda Komisie sociálnej a bytovej
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Mesto v pohybe
Na bezpeènosś v ¼uboticiach
dohliadnu prešovskí policajti

Prešov a susediaca obec ¼ubotice sa zaradili k slovenským samosprávam,
ktoré využili ustanovenia zákona o obecnej polícii v praxi. Príslušníci prešovskej
Mestskej polície tak už budú môcś zasahovaś na území ¼ubotíc. Zmluvu
o spolupráci v tejto oblasti podpísala primátorka Andrea Turèanová a starosta
¼ubotíc Štefan Krajèi.
Uzavretá zmluva o spolupráci, ktorá umožní zasahovaś príslušníkom Mestskej polície v Prešove aj na území ¼ubotíc, je prostriedkom k zvýšeniu bezpeènosti a verejného
poriadku na území oboch samospráv. Èinnosś mestských policajtov bude zameraná na
elimináciu negatívneho správania v okolí katastrálnych hraníc.
Èastým problémom je
pritom konzumácia alkoholických nápojov a následné páchanie priestupkov, tvorba nelegálnych
skládok a následné zneèisśovanie okolia, pohyb
túlavých psov, rušenie
noèného k¾udu a pod.
Skúsenosś totiž ukázala,
že v prípadoch, keï sa
udial priestupok na území
mesta Prešov, príslušníci MsP mohli zasahovaś
len po hranicu katastra,
èo komplikovalo riešenie
týchto priestupkov a páchatelia unikali postihu. Šlo najmä o prešovské ulice Vihorlatská, Strážnická a Sibírska,
ktoré sú na hranici katastra.
Hliadku v ¼uboticiach budú zabezpeèovaś dvaja príslušníci v rozsahu 10 hodín mesaène a zároveò budú zasahovaś, aj na základe telefonického hovoru, resp. oznámenia.
Úhrada èinnosti MsP je limitovaná v zmysle zákona preukázate¾nými nákladmi a bude
realizovaná v mesaèných zálohových platbách vo výške 300 eur mesaène. Súèasśou
zmluvy je aj odchyt túlavých zvierat, tieto výkony budú splatné samostatne, ako aj telefonické nahlásenia mimo schváleného harmonogramu.
Zmluvu, uzatvorenú na dobu neurèitú, podpísali primátorka Prešova Andrea Turèanová a starosta ¼ubotíc Štefan Krajèi. Ten zaèatú spoluprácu vidí aj ako prostriedok
prevencie.
Uzatvoreniu zmluvy o spolupráci predchádzal súhlas a jej schválenie v oboch
zastupite¾stvách.
(vkg)
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Sieś cyklotrás sa rozšíri
V meste Prešov sa ráta s dobudovaním siete cyklotrás. Viete, o ktoré konkrétne úseky
ide?
Bajkalská ulica – rozšírenie súèasného združeného chodníka pre peších a cyklistov na dva samostatné pruhy v dåžke približne 400 m – do konca roka 2016.
Mukaèevská ulica – rekonštrukcia súèasného priechodu na vyvýšený dlhý prieèny prah.
Most cez Torysu – cyklistický priechod priamo cez vyvýšený prieèny prah.
EuroVelo 11 – pokraèovanie cyklistickej cestièky od Športovej haly až po Wilec Horku.
Masarykova ulica – riešený úsek od malého Tesca až po križovatku na Èiernom moste (Kuzmányho ulica).
Kúpe¾ná ulica – jedná sa o predåženie súèasného cyklistickej cestièky, ktorý konèí pri ZŠ Kúpe¾ná, po rieku Torysa v koridore bývalého mlynského náhonu.
Sigordská cykloželeznièka – cyklistická cestièka sídlisko Šváby – Kokošovce – v súèasnosti
sa prepracúva projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie.
Sekèovská ulica – pokraèovanie cyklistickej cestièky od križovatky s ulicou Laca Novomeského
až po Šalgovík.
Švábska ulica – prepojenie existujúcich cyklistických cestièiek medzi sídliskami Sekèov a Šváby
je projektovo pripravené, èaká sa na plánovanú rekonštrukciu križovatky Solivarská – Švábska, ktorú má v kompetencii Prešovský samosprávny kraj.
Jesenná ulica –prepojenie cyklistickej cestièky, ktorá v súèasnosti konèí na Švábskej ulici až po
kúpalisko Delòa a následne ïalej do priemyselného parku IPZ.
Levoèská ulica – prepojenie Levoèskej ulice a èasti Vydumanec samostatnou cyklistickou cestièkou popri ceste 1. triedy až po Cemjatu.
(vkg)

Samkov sen
Túžbou Samka Maòkoša je vidieś naživo Manchester United alebo Real Madrid a zažiś
pritom neopakovate¾nú atmosféru zápasov týchto futbalových velikánov.
Jedenásśroèný Prešovèan Samko Maòkoš sa narodil v siedmom mesiaci. Po cisárskom reze
ho lekári museli oživovaś. Podarilo sa, no zároveò došlo k poškodeniu jeho zdravia a Samko sa
musel boriś s problémami, ktoré mu spôsobila detská mozgová obrna. Prekonával epileptické záchvaty, nedávno podstúpil aj operáciu šliach.
„Po rozumovej stránke je na tom Samko dobre, no bojujeme s udržaním telíèka,“ vysvetlila
jeho mama Lucia preèo je jej syn pripútaný na vozíèek. Napriek tomu je Samko, podobne ako celá
jeho rodina, ve¾kým športovým nadšencom. Miluje tenis, hokej no najmä futbal, kde má dva ob¾úbené kluby – Real Madrid a Manchester United.
„Chcel by som si raz kopnúś do lopty, ale nemôžem, tak sa chcem aspoò pozeraś na tých
najlepších,“ rozvíja svoj sen, v ktorom túži naživo vidieś hru svojich ob¾úbených futbalových tímov. Pre
jeho rodièov je cesta za futbalom do Španielska, èi do Ve¾kej Británie nereálna. Mnoho financií ich totiž stoji Samková rehabilitácia. Nesśažujú si, zvládajú to, no futbal je už nad ich rozpoètové možnosti.
Samkov sen však oslovil mnohých v jeho okolí. Aj poslancov prešovského mestského zastupite¾stva. Rudolf Dupkala pomohol zriadiś pre Samka transparentný úèet, z ktorého všetky vyzbierané prostriedky pôjdu priamo rodine Maòkošovcov, aby mohli svojmu mladšiemu synovi splniś to, po
èom túži a u¾ahèiś mu tak jeho osud.
Èíslo úètu je SK1709000000005117819995
(mig)
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Školáci sú už v laviciach

Školský rok sa zaèal aj v prešovských základných školách. Primátorka Andrea
Turèanová ho symbolicky odštartovala v Základnej škole Sibírska. V ZŠ
Mukaèevská slávnostný zaèiatok znamenal aj prechod pod nového zriaïovate¾a.
„Kým v iných školách je tento rok výnimoèný najmä pre prvákov a deviatakov, pre
žiakov tejto školy je to nový zaèiatok pre všetky roèníky,“ prihovorila sa v ZŠ Mukaèevská primátorka Andrea Turèanová, ktorá novému zriaïovate¾ovi zaželala v Prešove ve¾a
úspechov, a aby bol o tento model vzdelávania ve¾ký záujem. „Vám, milí školáci, prajem
najmä úspešné duálne štúdium, ako silný základ pre vaše ïalšie uplatnenie na trhu
práce a v živote,“ dodala.
Riadite¾
školy
Eduard Schwarzbacher nového zriaïovate¾a vníma ako pozitívnu pridanú hodnotu naplnenia portfólia
prešovského školstva. „Chcem
sa poïakovaś za doterajšiu
skvelú spoluprácu s mestom
Prešov a teším sa na jej ïalšiu,
novú podobu,“ dodal riadite¾.
Primátorka Andrea Turèanová prišla na zaèiatku školského
roka aj medzi takmer 380 žiakov Základnej školy Sibírska.
Ocenila pritom, že stúpol poèet
žiakov, keïže sa otvárajú až tri
prvácke triedy, do ktorých nastúpilo 51 bývalých škôlkarov.
„Táto škola má nieko¾ko prvenstiev – je najmladšou na území mesta, v rámci našich škôl má najnovšie vedenie a jej žiaci majú k dispozícii najväèšiu prešovskú telocvièòu,“ skonštatovala primátorka. Navyše vyjadrila aj radosś z jedineènej profilácie
tejto základnej školy, zameranej na rozvoj polytechnickej výchovy: „Je jedinou v našom
meste, ktorá žiakov už od detstva vedie k technickým odborom a pripravuje ich tak
pre praktický život. Pre ich budúce pracovné uplatnenie to má ve¾ký význam, pretože
zruèných mladých ¾udí je málo a investori ich vyh¾adávajú.“
Základná škola Sibírska je okrem svojej unikátnej špecializácie známa aj úspechmi
žiakov v šachu, svoj potenciál vidí aj v spolupráci so športovými klubmi zameranými na
hádzanú, florbal a futbal.
• • •
Celkovo v školskom roku 2016/2017 prekroèilo brány dvanástich prešovských základných škôl 7 144 žiakov, èo je o 109 viac ako vlani. Do prvých tried nastúpilo 910 prvákov.
Do 20 materských škôl nastúpilo 2 654 žiakov, ktorí sa budú uèiś v 114 triedach, pod
doh¾adom 262 uèiteliek.
(vkg)
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Vznikla spoloènosś Futbal Tatran Aréna
Primátorka mesta Prešov Andrea Turèanová a predseda PSK Peter Chudík
podpísali spoloèenskú zmluvu na založenie spoloènosti Futbal Tatran aréna,
s.r.o. Ide o jeden z podstatných krokov vedúcich k výstavbe futbalového
štadióna v Prešove.
„Práve sme urobili posledný z prvých krokov, potrebných na to, aby sa mohol reálne spustiś proces výstavby futbalového štadióna. Prešovèania a fanúšikovia futbalu
tak dostanú nový, moderný priestor pre jeden z najmasovejších športov,“ uviedla primátorka Andrea Turèanová pri podpise spoloèenskej zmluvy, ktorou mesto Prešov a PSK
založili spoloènosś Futbal Tatran aréna, s.r.o. V nej má mesto Prešov podiel 51percent,
zvyšné percentá vlastní PSK.
„Teraz prídu śažšie etapy
výstavby, ako vytvorenie architektonického zámeru, projektovej dokumentácie až po
verejnú súśaž na dodávate¾a.
Budeme pracovaś na tom, aby
sa výstavba štadióna zaèala èo
najskôr,“ doplnil predseda PSK
Peter Chudík. Pod¾a Andrey Turèanovej však podmienky poskytnutia dotácie zo Slovenského
futbalového zväzu urèujú termín
kolaudácie, ktorým je jún 2018.
Prvým konate¾om novozaloženej spoloènosti je Ing. Artúr
Benes, ktorý ocenil doterajšiu spoluprácu s odbornými útvarmi mesta Prešov a PSK:
„Využijeme všetky naše možnosti a skúsenosti, aby nasledujúce procesy vedúce
k výstavbe futbalového štadióna boli èo najkratšie.“
Jedným z dôvodov na založenie obchodnej spoloènosti je aj to, aby prevádzku
a údržbu prevádzkovala právnická osoba ako platite¾ DPH, èím mesto Prešov ušetrí na
celkových nákladoch súvisiacich s výstavbou a prevádzkou futbalového štadióna.
Zmodernizovaný futbalový stánok, ktorý po dokonèení bude domovským štadiónom
1. FC Tatran Prešov, vyrastie v priestore tzv. B plochy terajšieho futbalového areálu, bude
maś kapacitu 6500 divákov, prièom bude spåòaś parametre kladené Európskou futbalovou asociáciou.
Predmetom èinnosti obchodnej založenej spoloènosti bude organizovanie športových, kultúrnych a spoloèenských podujatí, prevádzka športového zariadenia, prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu, reklamná a propagaèná èinnosś, prenájom nehnute¾ností vrátane poskytovania základných služieb a doplnkových
èinností.
(mig)
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Dobroèinní cyklomaratónci

Tohtoroèný 2. prešovský cyklomaratón mal nielen športový, ale aj charitatívny
rozmer. Vïaka cyklistom tak mohli byś podporené dve rodiny v śažkej životnej
situácii.
„Výśažok z podujatia sme sa po dohode s mestom Prešov rozhodli venovaś dvom
rodinám, ktoré to nemajú v živote ¾ahké. Verím, že im tento náš príspevok, ktorý vytvorili úèastníci 2. prešovského cyklomaratónu, pomôže,“ uviedol René Polaèok, ktorý,
spolu s primátorkou mesta Andreou Turèanovou a s ïalšími organizátormi, finanènú výpomoc rodinám odovzdával.
Charitatívny rozmer tohto podujatia ho nielen odlišuje od mnohých iných športových
akcií, ale pod¾a primátorky dáva cyklomaratónu aj hlbší zmysel, keï každý z úèastníkov
zároveò prispieva na dobrú vec.
Finanèný príspevok tentoraz putoval k rodinám Huòadyovcov a Janovcov. Obe sú
viacpoèetné, v prvej sa mamièka stará o päś detí, v druhej majú ešte o jedno dieśa viac,
navyše niektoré majú aj zdravotné komplikácie.
„Nemáme všetko po èom túžime, ale máme všetko èo potrebujeme,“ vyslovila
nádherné poïakovanie Zuzana Huòadyová, ktorú príspevok prekvapil. „My sme dokonca boli aj na cyklomaratóne. Netušili sme, že ideme pomáhaś samým sebe,“ vyvolala
úsmev na tvárach prítomných.
Všetci sa zhodli na tom, že druhé pokraèovanie Prešovského cyklomaratónu bolo ve¾mi
úspešné, o èom svedèí takmer dvojnásobný poèet úèastníkov oproti úvodnému roèníku.
Výsledky a pozitívny ohlas všetkých motivovali k príprave ïalšieho roèníka cyklomaratónu.
(mig)
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Rozsiahla výstavba pokraèuje
Práce na prešovských miestnych komunikáciách nepo¾avujú, pokraèuje sa aj
v rozsiahlej výstavbe nových parkovacích miest, finišujú aj ïalšie investièné
akcie.
Kompletnou obnovou v rámci rozsiahlej rekonštrukcie miestnych komunikácií prechádzajú aj chodníky na uliciach Budovate¾ská a Jilemnického. „Obnovu týchto frekventovaných chodníkov ocenia nielen
tam bývajúci Prešovèania, ale i zamestnanci tunajších firiem a spoloèností, ktorí po nich dennodenne
dochádzajú do práce,“ povedala primátorka Andrea
Turèanová.
Tu práce pozostávajú z odstránenia starých panelov, pokládky nového povrchu, nových obrubníkov
a pod., aby sa zabezpeèil èo najväèší komfort chodcov. Obnova sa týka Budovate¾skej ulice v èasti od
ulice Škultétyho a tiež Jilemnického ulice po podjazd.
Rekonštrukciou prechádzajú aj chodníky na uliciach Štúrova a Radlinského, kde je už odstránený
starý povrch. Súbežne sa zaèali búracie práce na
Sekèovskej ulici, v èasti od zastávky Vansova a pokraèovaś budú až po Šalgovík vrátane. Poèas októbra sa
práce na chodníkoch èi zástavkových nikách presunú
aj na ulice Vansovej, Dubová, Višòová, Sekèovská i Šoltésovej.
Tieto cestné stavby sa realizujú ako súèasś historicky najrozsiahlejšej opravy prešovských komunikácií. Ide o 80 úsekov – mestských ciest a chodníkov vo všetkých siedmich mestských èastiach v objeme 2,8 mil. eur.
V Prešove však pokraèuje aj ïalšia výstavba. Po vlaòajších ôsmich parkovacích
miestach s asfaltovým povrchom, pribudlo koncom leta na Važeckej ulici dvadsaś ïalších, tentoraz vytvorených z polovegetaènych tvárnic. Súèasśou stavby bolo aj odvodnenie, terénne úpravy a prístupová cesta. Mesto do tejto stavby zo svojho rozpoètu investovalo 29 000 eur.
Na Važeckej ulici sa pracovalo aj v Materskej škole. Z rezervy, ktorú rozde¾ujú poslanci mestskej èasti, tam boli vymenené pôvodné drevené okná, parapety a žalúzie. Súèasśou boli aj príslušné vysprávky a riešila sa aj statika objektu. Prace v objeme 15 000
eur nadväzovali na I. etapu, keï sa na ved¾ajšom pavilóne menili okná a dvere. Keïže
komplexná obnova objektu si vyžaduje ïalšie stavebne práce, vrátane opravy fasády,
potrebné financie pre túto školu sa plánujú zaradiś do budúcoroèného rozpoètu.
Keïže poèas rekonštrukèných prác, èi už na cestách, chodníkoch èi objektoch,
sa, žia¾, musí rátaś aj s obmedzeniami, prosíme obyvate¾ov dotknutých mestských èastí
o ústretovosś.
(mig)
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Slovenèina znela opäś v partnerskom meste
Remscheid

Trinásś rokov trvá partnerstvo medzi obèianskymi združeniami v Remscheide
a v Prešove, ktorých úlohou je vzájomné spoznávanie oboch miest, ich
obyvate¾ov, zvykov, gastronómie, kultúrnych a prírodných krás.
Z týždenného pobytu v Remscheide, ktorý leží v spolkovej krajine Severné Porýnsko-Vestfálsko, sa vrátilo 13 èleniek Obèianskeho združenia Remscheid – Prešov. Bohatý
program pre nich pripravili nadšenci z Remscheidu, ktorí venujú ve¾a svojej energie a tvorivého potenciálu do najrozliènejších aktivít, ktoré organizujú poèas celého roka. K najob¾úbenejším patria slovenské veèery s ochutnávkou slovenských špecialít, èi vianoèný
stánok, kde nesmú chýbaś šarišská
kapustnica, mimoriadne ob¾úbená
u obyvate¾ov Remscheidu, a kúpe¾né oblátky.
V tohtoroènom programe boli
zastúpené dejiny, turistika, kultúra
a šport. Èlenky prijal na radnici primátor Remscheidu pán BurkhardMast-Weisz, ktorý ocenil prácu
obochzdružení, informoval o najbližších plánoch mesta a s potešením
oznámil, že sa chystá navštíviś naše
mesto. Vínny festival v èasti Lennep,
„Dom nemeckých dejín“ v Bonne,
výstava „Zázraky prírody“ v Oberhausene ukázali, že sa od našich priate¾ov môžeme mnohému priuèiś, ako
sú napríklad interaktívne múzea, èi
využitie industriálnych budov na kultúrne úèely. Èlenky si mohli vychutnaś èaro prírody v okolitých lesoch
Remscheidu, slanú vodu a saunový
svet v aquaparku H2O, ktorý je od nášho trochu starší a nedávno oslávil 20. výroèie
založenia. Mesto Remscheid má starobylú tradíciu železiarstva a kováèstva. Tento odkaz
stále žije v starých hámroch. Bolo jedineèným zážitkom vidieś naživo ako sa v minulosti
spracovávali kovy. Jedna z nás si to aj vlastnoruène vyskúšala. A aby to bolo autentickejšie, ponúkli nám aj jedlo, ktoré vtedy kováèi konzumovali – chlieb so „šmalcom“.
Nezabudnute¾né zážitky, šśastne prežité chvíle s priate¾mi, poh¾ad na èas späś i do
najbližších rokov nás napåòa radosśou, že sme toho spolu s nemeckými priate¾mi už tak
ve¾a dokázali.
Beáta Bušovská,
za prešovskú delegáciu

Mesto v pohybe
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EKOTOPFILM 2016 mieri do Prešova
Do nášho mesta v novembri zavítajú tituly na tému životného prostredia, trvalo
udržate¾ného rozvoja, navyše ekoproblematike budú v Prešove venované
viaceré aktivity.
Informovaś, vzdelávaś, vychovávaś i prinášaś odpovede na EKOotázky sú ciele organizátorov Medzinárodného filmového festivalu EKOTOPFILM 2016, ktorý má takmer
polstoroènú tradíciu. S primátorkou Andreou
Turèanovou rokovali o spolupráci na tomto
projekte
Pracovné rokovanie primátorky s manažérom festivalu Radoslavom Belkom a Petrom Èurom zo spoloènosti NATUR – PACK,
ktorá je generálnym partnerom projektu,
bolo venované aj formám budúcej spolupráce s mestom Prešov. Hovorilo a pritom aj
o environmentálnej výchove a prírodovede prešovských základných škôl napr. v EkoParku Holá Hora. Zámerom je ponúknuś zákutia a lokálne výnimoènosti jednotlivých miest
participujúcich na festivale, ako zaujímavej domácej „destinácie“ na výlety èi turistiku.
Cie¾om tohto roèníka je rozšíriś festival venovaný ekotémam aj do krajských a okresných miest. V Prešove sa festival uskutoèní na jeseò tohto roka, okrem filmov bude pripravené aj obohatenie filmového programu vo forme sprievodných aktivít pre odbornú
i laickú verejnosś. Jedineènou súèasśou projektu bude aj JUNIOR FESTIVAL pre prešovské deti a mládež, cie¾om ktorého je zábavnou formou vzdelávaś a vychovávaś mladú
generáciu k ochrane životného prostredia.
(vkg)

Modernejšie a bezpeènejšie
Stavebný ruch v centre Prešova tentoraz patrí modernizácii a verejného
osvetlenia a káblových rozvodov. Okrem Hlavnej ulice sa zrekonštruujú aj
rozvody Južného parku a technológie fontány Neptún.
Havarijný stav vyše 60-roèných podzemných káblov èi doterajšie napájanie predajných stánkov poèas kultúrnych akcií na energie tzv. śahaním káblov z ïalekého zdroja,
bude èoskoro minulosśou. Mesto v spolupráci so zhotovite¾skou spoloènosśou zaèalo už
poèas augusta so stavebnými prácami, ktorých výsledkom bude odstránenie havarijného
stavu rozvodov elektrickej energie v centre mesta Prešov a tiež modernizácia príslušných
technológií. Technické práce zahàòajú rekonštrukciu káblových rozvodov, výmenu rozvádzaèov pre verejné osvetlenie a technologického rozvádzaèa pre fontánu Neptún, ako aj
realizáciu viacerých miest pre pripojenie odberov a pod.
Výmena káblového vedenia vyrieši dlhodobý problém v prípade príležitostných odbe-
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rov energie predajnými stánkami poèas
kultúrno-spoloèenských akcií v centre
mesta. Táto technológia po novom umožní realizovaś tieto príležitostné odbery v zásuvkových skriniach, ktoré budú v dobe
mimo prevádzky schované pod terénom.
Tým sa zamedzí poškodzovaniu na povrchu uložených káblových rozvodov èi
úrazu elektrickým prúdom. Celý rozsah
týchto prác po ich dokonèení bude znamenaś zvýšenie bezpeènosti, zníženie
nákladov, elimináciu porúch a následnú ekonomickú výhodnosś bezproblémovej údržby.
Rekonštrukcia sa týka aj elektrických rozvodov verejného osvetlenia Južného parku
a fontány Neptún, káblových rozvodov južného parku, vrátane hlavného prívodu z ul.
Floriánovej, a technologického vybavenia fontány Neptún.
Investícia vo výške 81 370,80 eur je financovaná z úspory pri hospodárení s elektrickou energiou za rok 2015 vo výške 58 840,64 eur, zvyšné financie vo výške 22 530,16
eur sú z rozpoètu mesta.
(vkg)

Špeciálne menu v školských jedálòach
Prešovské deti a mládež v školských jedálòach to majú pri výbere jedál pestré,
kvalitné a výživné. Dokonca aj tí, ktorí majú nariadené diéty. Stravovacie
zariadenia v prešovských materských a základných školách ponúkajú aj
možnosś diétneho stravovania pre deti s metabolickými poruchami ako celiakia
èi cukrovka. Špeciálne menu školských jedální dopåòa aj tzv. šetriaca diéta.
Školy a školské zariadenia v zriaïovate¾skej pôsobnosti mesta Prešov ponúkajú vo
svojich školských stravovacích zariadeniach aj diétne stravovanie. Ide o tri druhy diét:
celiakiu, diabetes a diétu šetriacu, ktoré sú rozdelené na školy a školské zariadenia v jednotlivých lokalitách.
Každé dieśa so špeciálnymi stravovacími požiadavkami si vyžaduje individuálny prístup, okrem toho poskytovaś diétny stravovací systém je pomerne nároèná a špecifická
vec, preto je spolupráca rodièov a personálu stravovacích zariadení ve¾mi dôležitá.
Rodièia dieśaśa, ktorého zdravotný stav si vyžaduje diétnu stravu, sa preto môže obrátiś na vedúcu ktoréhoko¾vek zariadenia školského stravovania v meste Prešov a dohodnúś
najvhodnejší spôsob stravovania pre svoje dieśa.
Školské jedálne v takýchto prípadoch postupujú pod¾a receptúr pre diétne stravovanie, kedy dochádza k úpravám prípravy jedla a výberu vhodných surovín pre konkrétnu
diétu.
(vkg)

Mesto v pohybe
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S ministrom (nielen) o velodróme
O problematike rekonštrukcie prešovského velodrómu, ale aj o niektorých
aspektoch regionálneho školstva, hovorila na prešovskej radnici primátorka
Andrea Turèanová s ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR Petrom
Plavèanom a štátnym tajomníkom rezortu Petrom Krajòákom.
„Velodróm je unikát. Nie len regionálny, ale celoslovenský, preto je v našom záujme jeho obnova. Vytvorili by sme tým podmienky pre rozvoj cyklistiky u detí a mládeže a nadviazali tak na tradíciu tohto športu v Prešove,“ povedala Andrea Turèanová
a ocenila záujem ministra Petra Plavèana o riešenie tejto problematiky, prièom sa obaja
zhodli na potrebe rozvoja tohto jediného slovenského velodrómu, navyše s olympijskými
parametrami. Ten si po rokovaní na radnici obaja aj priamo pozreli, prièom primátorka
ministrovi naèrtla základné potreby, ktoré tento športový unikát nevyhnutne potrebuje.
Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR sa v rozhovore s primátorkou venoval
aj konkrétnym problémom regionálneho školstva, kde skonštatovali potrebu motivácie a
zatraktívnenia menej populárnych, ale pre spoloènosś èi región potrebných, študijných
odborov pre deti základných škôl. Pod¾a ministra je malý záujem o niektoré školy skôr
výsledkom preferencií rodièov, ako samotných žiakov. „Súhlasím s názorom, že èasto
je lepšie byś široko známym kvalitným remeselníkom, ako s vysokou školou sedieś
anonymne za pokladòou v hypermarkete,“ dodal.
Peter Plavèan dostal od štátneho tajomníka a primátorky aj informáciu o potrebe revitalizácie atletického štadióna v areáli Prešovskej univerzity.
(mig)
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Zo života mestských častí

Mestská èasś è.5 mesta Prešov nachádzajúca sa v jeho juhovýchodnej èasti s oznaèením
Solivar, pozostáva z 3 pôvodných sídliskových celkov – Solivar, So¾ná Baòa, Šváby. Do
15.2.1970 sa tieto obce vyvíjali ako tri nezávislé obce, ktoré sa však 15.2.1970 zlúèili do
Ve¾kého Solivaru s neskorším názvom Solivar. Tento Solivar bol samostatnou obcou až
do 29.7.1971, kedy uznesením ONV è.102 bola obec pripojená k mestu Prešov.
Preèo taký úvod? Súèasné platné symboly Solivaru nedostatoèným spôsobom reflektujú historický fakt, že Solivar pozostáva z troch pôvodných sídliskových celkov. Na základe mojej poslaneckej iniciatívy a pripomienok obèanov sa otvorila v roku 2015 diskusia k súèasným symbolom
a vytvoreniu heraldického symbolu – nového erbu a vlajky Solivaru (schva¾ovací proces prebieha
v tomto období), ktoré budú reflektovaś a vychádzaś z grafických prvkov historický používaných
symbolov v týchto obciach: Solivar – Sídliskový objekt v tomto priestore je doložený nieko¾ko
storoèným trvalým ¾udským osídlením a predstavuje najstaršie sídlo v uvedenom geografickom
priestore. Obyvatelia tejto obce používali pri úradnej korešpondencii symbol, ktorý pozostával
z kostola postavenom na strmom kopci, ktorý je doplnený èerieslom a snopom. So¾ná Baòa – Sídlisko jestvuje od 16. storoèia a jeho obyvatelia používali symbol, v ktorého hornej polovici sa nachádza orol, v dolnej polovici skrížené kladivká. Šváby – Predstavujú najmladšiu sídliskovú inštitúciu
v uvedenom priestore s doloženým jestvovaním od polovice 18.storoèia. Obyvatelia obce používali
symbol, ktorý pozostával zo snopa, ktorý sa vznášal nad dvoma ratolesśami.
Samozrejme, obèania našej mestskej èasti majú aj iné problémy a požiadavky, o ktorých poslanci za volebný obvod s obèanmi spoloène diskutujeme a h¾adáme riešenia, èi už na pravidelných
stretnutiach výboru mestskej èasti è.5 (raz mesaène), alebo osobných stretnutiach . Vo volebnom
období 2014-2018 sme v Mestskom zastupite¾stve mesta Prešov schválili rozpoèty mesta Prešov:
uznesením è.21/2015 dòa 26 .1.2015 na rok 2015 a uznesením è.177/2015 dòa 23.11.2015
na rok 2016. V týchto uzneseniach a následne prijatých rozpoètových opatreniach sú podrobne
uvedené investície a služby zabezpeèujúce rozvoj a chod v našej mestskej èasti. Pre rok 2016 boli
schválené finanèné prostriedky na dobudovanie druhej etapy chodníka k obchodnému reśazcu na
ul. Solivarskej a taktiež dokonèenie cyklochodníka na Šváboch oproti Grekovi, smerom ku križovatke Solivarská, Švábska, A.g. Svobodu. Kvôli nedokonèenému výkupu pozemkov pre chodník,
resp. pripravovanej celkovej rekonštrukcie križovatky, boli financie z uvedených investièných akcií
presunuté na iné stavebné aktivity v mestskej èasti. Realizujeme napríklad: MŠ Važecká – výmena
okien, MŠ Solivarská – rekonštrukcia toaliet pre deti a spracovanie projekt. dokumentácie rekonštrukcie strechy a zateplenia objektu, ZŠ Lesnícka – rekonštrukcia kotolne, výstavbu detského
ihriska vo vnútrobloku na ul. Lomnická, Street Workout ihrisko pri ZŠ Važecká, obnovu detských
ihrísk a ihrísk Šváby, opravu chodníkov a ulíc: Palackého, Jiráskova, Švábska, Važecká, Banícka,
Urxova, výstavbu chodníka ul. Solivarská od bývalej Plety v.d. po križovatku, výstavba parkovísk vo
vnútrobloku ul. Solivarská a nové parkovacie miesta pod MŠ Važecká, doplnenie svetelných bodov
verejného osvetlenia: ul. Lesnícka pred 4 bytovkami a popri chodníku ku fare, zakúpenie a osadenie meraèa rýchlosti – displej ul. Kysucká. Realizuje sa pokraèovanie projektu ,,Eurovia“ obnovou
vybraných ciest a chodníkov na uliciach Švábska,Valkovská – chodník a cesta,
Kysucká chodník obojstranne od križovatky Kukuèínova po So¾nobanskú, ul. Suvorovova, nový chodník jednostranný Royova – Janáèkova – Chalupkova, Padlých
hrdinov cesta, Chalupkova chodník, Lidická, Zborovská ul. cesta – obratisko MHD
Solivar. Pokraèuje 1. etapa výstavby mestského cintorína Prešov – Šváby, èasś A.
Výbor mestskej èasti è.5 eviduje aj nevybavené požiadavky, ktoré budú postupne
riešené, na základe pridelených finanèných prostriedkov v nasledujúcom období.
Ing. ¼udovít Malaga,
predseda VMÈ è.5

Kultúra

Divadlo Jonáša Záborského
Námestie legionárov 6
02.10. – 18:30 – MS
DÍLEROVA VOĽBA
6€
autor: Patrick Marber – réžia: Mariana Luteránová
Obsahuje expresívne výrazy. Nevhodné a neprístupné do 18 rokov.
Platí 50% zľava na karty EURO 26 – ISIC – ITIC.
03.10. – 18:30 – MS
DOBRÚ, MAMI
5€
autor: Marsha Norman – réžia: Jakub Nvota
04.10. – 10:00 – VS
JANA Z ARKU
pre školy
autori: Michal Náhlík – Martin Husovský – Róbert Mankovecký – Renata Ptačin; réžia: Michal Náhlík
04.10. – 16:00 – HB
KLUB PRIATEĽOV DJZ
voľný vstup
05.10. – 10:00 – VS
JANA Z ARKU
pre školy
06.10. – 18:30 – MS
AMADEUS
6€
autor: Peter Shaffer – réžia: Michal Náhlík
Platí 50% zľava na karty EURO 26 – ISIC – ITIC.
07.10. – 18:30 – HB
OBCHOD NA KORZE 30x
3/4/6 €
autor: Ladislav Grosman – réžia: Marián Pecko
Platí 50% zľava na karty EURO 26 – ISIC – ITIC.
09.10. – 18:30 – HB
REVÍZOR 15x
5/6/8 €
autor: Nikolaj Vasilievič Gogoľ – réžia: Michal Náhlík
10.10. – 10:00 – HB
REVÍZOR
pre školy
10.10. – 15:00 – VS
KRÍDLA TÚŽBY
voľný vstup
Prehliadka tvorivosti klientov zariadení sociálnych služieb Prešovského samosprávneho kraja
11.10. – 11:00 – VS
BUDULÍNČEK
pre školy
autor: Vít Peřina – réžia: Marek Zákostelecký
12.10. – 10:00 – VS
BUDULÍNČEK
pre školy
13.10. – 18:30 – HB
ODPÍSKANÉ
3/4/6 €
autor: Zoltán Egressy – réžia: Mariana Luteránová
Obsahuje expresívne výrazy. Nevhodné a neprístupné do 16 rokov.
14.10. – 18:30 – HB
NEMÁ KOCÚR VEČNE HODY
3/4/6 €
autor: Alexander Nikolajevič Ostrovskij – réžia: Ľubomír Vajdička
Platí 50% zľava na karty EURO 26 – ISIC – ITIC.
14.10. – 19:00 – VS
MARKA JUBILUJE – 60 ROKOV SPEVU
10 €
folklórny koncert
Zaslúžilá umelkyňa Mária Mačošková, prvá dáma rusínskej piesne
oslávi tento rok 60. výročie speváckej kariéry.
16.10. – 18:30 – MS
ŽENBA
6€
autor: Nikolaj Vasilievič Gogoľ – réžia: Svetozár Sprušanský
18.10. – 18:30 – VS
JANA Z ARKU 60x
10/12 €
20.10. – 18:30 – HB
HOSTINA DRAVCOV 20x
3/4/6 €
autori: Vahé Katcha – Julien Sibre – réžia: Michal Náhlík
21.10. – 18:30 – HB
VŠETKO NAJLEPŠIE!
3/4/6 €
autor: Ray Cooney – réžia: Michal Náhlík
22.10. – 18:30 – HB
ACH TIE ŽENY, ACH TÍ MUŽI
6/8/10 €
Divadlo Jána Palárika, Trnava
autor: Georges Feydeau – réžia: Juraj Bielik
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25.10. – 18:30 – VS
PANIKÁRI
8/10 €
Divadlo Andreja Bagara, Nitra
autor: Mika Myllyaho – réžia: Svetozár Sprušanský
26.10. – 10:00 – MS
PSIE SRDCE
organizované
27.10. – 10:00 – VS
JANA Z ARKU
pre školy
27.10. – 18:30 – MS
PSIE SRDCE
5€
28.10. – 18:30 – MS
PSIE SRDCE
vypredané
premiéra
autor: Michail Afanasjevič Bulgakov – réžia: Michal Náhlík

Divadlo Alexandra Duchnovièa
Jarková 77
5.10.o 19:00 na MS
MOSKVA – PETUŠKY (BIBLIA ALKOHOLIKA) 4/2 €
autor: Venedikt Jerofejev, réžia: Svetozár Sprušanský
6.10. o 19:00 na VS DAD
OKUDŽAVA IN PEACE.
8/4 €
Koncert k 20. výročiu úmrtia ruského pesničkára Bulata Okudžavu.
14.10.o 19:00 na VS
FARAÓNI
5€
autor: Oleksij Fedotovyč Kolomijec; réžia : Zuzana Galková
1. premiéra (hra v ukrajinskom jazyku)
19.10.o 19:00 na VS
FARAÓNI
4/2 €
autor: Oleksij Fedotovyč Kolomijec; réžia : Zuzana Galková
2. premiéra (hra v ukrajinskom jazyku)
26.10. o 19:00 na VS
KRČMA POD ZELENÝM STROMOM
(SLOVENSKÁ RAPSÓDIA PO RUSÍNSKY)
4/2 €
autor: Peter Kováčik; réžia : Matúš Oľha

Hvezdáreò a planetárium
Dilongova ul. è. 17
01.10. (sobota) o 11.00 h
ROZPRÁVANIE O FOTÓNKOVI FILIPKOVI
1€
pre deti od 4 rokov.
06.10. (štvrtok) o 18.00 h
HUDBA POD HVIEZDNOU OBLOHOU –
ANDREA BOCELLI
2€
Uvádza: PaedDr. Juraj Humeňanský
08.10. (sobota) o 11.00 h
NEVESTA HVIEZD
1€
Vhodná pre najmenších školákov.
12.10. (streda) o 19.30 h
POZOROVANIE VEČERNEJ OBLOHY
ĎALEKOHĽADMI HVEZDÁRNE.
1€
13.10. (štvrtok) o 18.00 h
HVIEZDY NÁŠHO NEBA
2€
Vhodný pre stredoškolákov a dospelých.
15.10. (sobota) o 11.00 h
MARTIN A HVIEZDA
1€
pre deti od 4 rokov.
20.10. (štvrtok) o 18.00 h
HUDBA POD HVIEZDNOU OBLOHOU –
JOHN WILLIAMS
2€
Program vhodný pre stredoškolákov a dospelých.
22.10. (sobota) o 11.00 h
MESIAC NA VANDROVKE
1€
pre najmenších školákov.
26.10. (streda) o 19.30 h
POZOROVANIE VEČERNEJ OBLOHY

Kultúra
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ĎALEKOHĽADMI HVEZDÁRNE.
27.10. (štvrtok) o 18.00 h
HUDBA POD HVIEZDNOU OBLOHOU –
W. A. MOZART

1€
2€

Park kultúry a oddychu
Hlavná 50
5.10.2016 o 19. hodine v koncertnej sále PKO Čierny orol
Prešovská hudobná jeseň 2016
JUBILANTI
9.- €, študenti a dôchodcovia 5.- €
Štátna Filharmónia Košice
9.10.2016 – od 9:00 do 15:00 – historická sála PKO
XVI. PREŠOVSKÁ ZBERATEĽSKÁ BURZA
9.10.2016 – o 16:00 – historická sála PKO
ČIN-ČIN
4.- €
Premiéra
Scéna, réžia: Juraj Benčík
Od 15:00 na nádvorí PKO atrakcie pre deti
9.10.2016 – od 10:00 v KS Centrum, sídlisko III.
Majstrovstvá SR Juniorov v biliarde, hra č.9
11.10. – 13.10.2016 o 9. a 11. hodine v kine Scala
BIENÁLE ANIMÁCIE BRATISLAVA
12.10.2016 o 19. hodine v koncertnej sále PKO Čierny orol
Prešovská hudobná jeseň 2016
VIOLA A KLAVÍR V KOMORNEJ HUDBE
7.- €, študenti a dôchodcovia 4.- €
13.10.2016 o 19. hodine v kine Scala
PÁLENICA BORISA FILANA
10.- €
14.10.2016 – 8:00 hod. – pešia zóna
„BURZA STAROŽITNOSTÍ A KURIOZÍT“
23.10.2016 o 14:00 hod. Športová hala Hotelovej akadémie
XXXVI. ROČNÍK TATRANSKÝ POHÁR
8.- €
26.10.2016 o 19. hodine v koncertnej sále PKO Čierny orol
Prešovská hudobná jeseň 2016
„POCTA SHAKESPEAROVI“
9.- €, študenti a dôchodcovia 5.- €
Štátny komorný orchester Žilina

Kultúrny dom Solivar – Solivarská 80
Babadlo – bábkové divadlo pri PKO Prešov
2.10. 2016 – nedeľa o 16:00 , Kultúrny dom SOLIVAR
DANKA A JANKA
4.- €
Pre deti od 3 rokov
16.10. 2016– nedeľa o 16:00 , Kultúrny dom SOLIVAR
PUF A MUF SA VRACIA
4.- €
Pre deti od 3 rokov

Caraffova väznica
Jarkova 28/A
1.10. (sobota) – 19:00 hod. galéria Caraffova väznica
BONSAI PREŠOV EXHIBITION 2016
4.10. (utorok) – 16:00 – galéria Caraffova väznica
CZECH PRESS PHOTO
31.10. (pondelok) 17:00 galéria Caraffova väznica
VERNISÁŽ VÝSTAVY ASOCIÁCIE PROFESIONÁLNYCH FOTOGRAFOV SR (APSFR)
Počas vernisáže vystúpi vynikajúca slovenská skupina Peter Bič
Project.

Kino Scala
Masarykova 7
24.10. 2016 o 19:00
Tretí ročník BE2CAN – to najlepšie z festivalov v Berlíne, Benátkach a Cannes

NEZNÁME DIEVČA
28.10. 2016 o 19:00
TONI ERDMANN

3.- €
3.- €

Krajské múzeum v Prešove
Hlavná 86
01.10.2013 – 31.12.2016
VTÁCTVO PREŠOVSKÉHO OKRESU
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
13.10.2016 – 5.2.2017
70 ROKOV MODELÁRSTVA V PREŠOVE

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 6.11. 2016 – Suterén – Hlavná 53, Malá výstavná sieň
– Hlavná 53:
JÚLIUS MACHAJ / RETROSPEKTÍVA
INÉ PODUJATIA:
KPŠG:
6. 10. 2016 (štvrtok) o 15. 00 hod.
ŽILI MEDZI NAMI IV.
Osobnosti výtvarného života Prešova. Akcia sa uskutoční na hlavnom prešovskom cintoríne. Stretnutie účastníkov pred hlavnou
bránou na Vajanského ulici.
Pre výtvarné krúžky ZŠ a SŠ:
Tvorivé dielne – výtvarné aktivity pre skupiny aktualizované k prebiehajúcim výstavám – termín a záujem je potrebné nahlásiť vopred
na t.č. 051/7725 423, kl.3!

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

SNM – Múzeum židovskej kultúry
Okružná 32
Expozícia judaík v prešovskej ortodoxnej synagóge
Otváracie hodiny:
utorok – streda 11:00 – 15:00
štvrtok – piatok 9:00 – 13:00
nedeľa 14:00 – 16:00

Slovenské technické múzeum
NKP Solivar, Námestie oslobodite¾ov 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.
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Náboženský život
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Rímskokatolícka cirkev
Konkatedrála sv. Mikuláša
Nede¾a: 5:45, 6:30, 7:45, 10:00, 11:30,15:00,18:00
Prac. dni: 5:45, 6:15, 7:00, 12:00 (okrem soboty), 18:00
Sväté omše pre mládež: štvrtok 18:00
10.10.: Veni Sancte – otvorenie akademického roka o 19:00
Októbrová pobožnosś - každý deò o 17:30
Farský kostol Najsvätejšej Trojice (Solivar)
Nede¾a: 7:30, 10:00, 11:30; 11:45 (v Opále)
Všedné dni: 6:30, 18:00 (okrem pon)
V utorok o 7:50 pre CZŠ, 18:00
Októbrová pobožnosś – nede¾a 14:30, všedné dni 17:30 (okrem
pon)
Farský kostol Krista Krá¾a (Sídlisko Sekèov)
Nede¾a: 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),
V stredu o 18:00 je sv. omša s úèasśou detí,
Sobota: 7:00, 18:00
Októbrová pobožnosś -každý deò o 18:00
Farský kostol Krá¾ovnej pokoja (Sídlisko III)
Nede¾a: 6:00, 7:15, 8:30, 10:00, 11:30, 18:00
Prac. dni: 6:15, 8:00, 18:00, (okrem str)
V stredu s úèasśou detí o 17:00, v pia o 18:00 pre mládež
Sobota: 7:00, 18:00
Októbrová pobožnosś – každý deò pred sv. omšou o 18:00
Kostol sv. Jozefa – františkáni
Nede¾a: 8:00, 9:30 11:00, 19:00; 14:00 pobožnosś
Prac. dni: 6:30, 8:00, 16:30; Sobota: 6:30, 16:30
4.10.: sv. František Assiský: pod¾a oznamov
Októbrová pobožnosś – všedné dni 16:00
20.10.: Sv. omša ZA ŽIVOT s požehnaním mamièiek nosiacich
dieśa pod srdcom (16:30)
Komunitno-pastoraèné centrum (Šváby)
Nede¾a: 7:30, 18:00
Všedné dni: uto a štv 6:30
Farský kostol Najsvätejšieho mena Ježiš a Mária (Nižná
Šebastová)
Nede¾a: 8:00, 10:30
Prac. dní, okrem stredy: 18:00 (èasy sa posúvajú pod¾a
potreby)
Sobota 7:00
Kostol sv. Jána Krstite¾a (So¾ná Baòa)
Nede¾a: 8:30; gr. kat. o 10:00
Str a pia 17:30
Kostol sv. Kríža – (Kalvária)
Nede¾a: 16:30
Kostol sv. Jána Bosca – saleziáni (Bottova ul. 9)
Nede¾a: 7:30, 9:00, 11:00
Prac. dni: 19:00 (uto), 18:00 (str, štv, pia)
14.10.: Celoprešovská mládežnícka sv. omša o 18:00

Kostol sv. Donáta (Cemjata)
Nede¾a: 10:15; pobožnosś 9:45
Exercièný dom sv. Ignáca (Pod Kalváriou)
Nede¾a: 6:30, 11:00
Všedné dni: 6:30 (okrem pon ), 17:00

Gréckokatolícka cirkev
Katedrálny chrám sv. Jána Krstite¾a
Nede¾a: sv. liturgie 5:50 (csl.), 8:00 (sl.), 10:00 (csl.), 11:45
(sl), 18:00 (csl.); utiereò 7:00, veèiereò 17:00
Prac. dni: 5:45 (csl.), 7:00 (sl.), 16:30(csl./sl.),
Sobota: 5:50, 7:00, 17:00 (veèiereò), 18:00(sl.)
1.10.: Presvätá Bohorodièka Ochrankyòa: 5:45, 7:00, 8:30,
18:00
2.10.: Odpustová slávnosś: utiereò 7:00, sv. liturgie 5:50 (csl.),
8:00 (sl.), 10:00 (sláv.sv.liturgia), 18:00 (csl.)
Farský chrám Povýšenia Sv. kríža (Sekèov, Opál)
Nede¾a: 8:00, 10:00 (slov.), 11:45 (rím. kat.); utiereò 7:00,
15:00 veèiereò
Všedné dni: pon 7:30 (csl.), 18:00 (sl.); uto 18:00 (sl.); str 7:40
(sl.), 18:00 (sl.); štv 7:30(csl.), 18:00 (sl.), 19:00 –
adorácia s požehnaním; pia 7:30 (csl.), 18:00 (sl.);
Sobota: 7:30 (sl.)
Farský chrám bl. hieromuè. Pavla Petra Gojdièa
(Sídlisko III)
Nede¾a: 8:00 (csl.), 10:00 (sl.)
Všedné dni: 6:30 , 17:30
1.10.: 6:30 (csl.), 18:00 (sl.) – s myrovaním

Pravoslávna cirkev
Katedrálny chrám sv. Alexandra Nevského
Nede¾a: 6:15 utreòa, 7:30 a 9:30 sv. liturgia, 15:00 veèeròa
Všedné dni: 6:30 sv. liturgia, 17:00 veèeròa
Sviatok: 6:30 utreòa, 7:45 sv. liturgia, 17:00 veèeròa

Evanjelická cirkev a.v.
Chrám Svätej Trojice
Nede¾a: sl. Božie 9:00, 18:00; v prvú a poslednú nede¾u 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 verejnosś
Štvrtok: 18:00

Cirkev bratská (Slovenská ulica 34)
Nede¾a: 10:00 bohoslužba
Streda: 18:00 biblická hodina
Sobota: 18:00 stretnutie mládeže

Reformovaná kresśanská cirkev
Každá 2. a 3. nede¾a v mesiaci: sl. Božie o 11:00
v Evanjelickom a.v. chráme Sv. Trojice

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

Zmena programu vyhradená, pripravil: -tm-

Spoločenská rubrika
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Narodili sa v auguste 2016
Bochòová Alesia
Bujòáková Lillien
Caban Dárius
Cibere Nela
Daòová Rebeka
Fecko Maroš
Fecko Tomáš
Fedušová Lilien
Gábor Štefan
Halaga Kristián
Haraksim Sebastián
Hartmann Teodor
Hlodan Jakub

Horská Dorota
Horvátová Miriam
Hudáková Karolína
Hudák Martin
Hvišèová Veronika
Hyrjová Natália
Hyrliková Patrícia
Chovanec Alex
Jacko Jaroslav
Jurašková Ema
Jurkovský Šimon
Kamidrová Lucia
Komová Sofia

Koèišèáková Mária Sára
Kubík Tibor
Macej Maxim
Maèák Viktor
Maïar Miroslav
Magu¾áková Diana
Mat¾áková Natália
Michalík Samuel
Mižišinová Adela
Mlynarèík Lukáš
Orosová Justína
Revická Ema
Schusterová Alžbeta

Sladkovská Eliška
Šebeš Michal
Škerlíková Justína
Talpašová Lea
Tomášová Sofia
Turèan Michal
Verèimák Filip
Vilèko Filip
Volèko Alex
Vyšòovský Richard

Navždy nás opustili v auguste 2016
Ing. Sekeráková Kazymyra, 87 r.
Vrab¾ová Klára, 79 r.
Kokinèak Michal, 88 r.
Halahyja Albert, 82 r.
Peukerová ¼udmila, 89 r.
Pilko Jaroslav, 65 r.
Stajanèa František, 58 r.
Ferko Dezider, 82 r.
Bzík Vladimír, 58 r.
Brezina Milan, 76 r.
Platková Eva, 49 r.
Klimková Iveta, 55 r.
Bc. Cichý Jakub, 26 r.
Jurašek Vladimír, 59 r.

Hromjáková Mária, 65 r.
Marcinèinová Helena, 92 r.
Petra Kajòák Štefan, 80 r.
Hirková Katarína, 97 r.
Michrinová Matilda, 90 r.
Molnárová Katarína, 90 r.
Mgr. Chamilová Eva, 74 r.
Zavadská Júlia, 83 r.
Baèišin Jozef, 82
Havrilla Imrich, 64 r.
Chomo Ivan, 84 r.
Barošová Anna, 71 r.
Chovancová Agnesa, 88 r.
Andrašèík Bartolomej, 63 r.

Franková Magdaléna, 83 r.
Urdziková Magdaléna, 76 r.
Novák Dušan, 46 r.
Schwarzbacher Ján, 62 r.
Stavjarský Alojz, 64 r.
Kužmová Vlasta, 85 r.
Lehner Jozef, 65 r.
Èièilla Alexander, 75 r.
Baková Zuzana, 89 r.
Šefèíková Mária, 90 r.
Bobáková Edita, 81 r.
Horvátová Kamila, 77 r.
Kolpák Tibor, 39 r.

Uzavreli manželstvo v auguste 2016
Ing. Michal Kovaøík a MUDr. Stanislava Kundrátová
Vladislav Kova¾ a Katarína Antalová
Patrik Patkáò a Ingrid Lechová
Jozef Bartko a Lenka Svatová
Michal Drlièka a Martina Šimèíková
Lukáš Oravec a Eva Lopuchovská
Daniel Jarina a Viktória Kernaševièová
Martin Bochòa a Mgr. Monika Šoltésová
Jozef Bartko a Lenka Svatová
Ing. Ondrej Mihok a Mgr. Alexandra Murinová
Rastislav Košè a Zlatica Sýkorová
Michal Karniš a Miroslava Macejová
Peter Krátky a Jana Drutarovská
Peter Pøibík a Lucia Makuòová
Juraj Heštera a Soòa Delev
Milan Havlík a Katarína Frièová
Tomáš Pipík a Ivana Fuchsová
Peter Benèiè a Jana Ulièná
Daniel Dubravský a Sandra Æiroviæ
Jozef Tkáè a Gabriela Sirotòáková
Andrej Gedeon a Zuzana Šimková
Jozef Tkáè a Gabriela Sirotòáková

Marek Krajòák a Marcela Handlovièová
Mgr. František Sendek a Mgr. Lucia Dolinská
Clément Jean-Baptiste Sala a Andrea Kapcová
Lukáš Glod a Zuzana Kostrabová
Michal Maras a Katarína Radaèovská
Martin Teplan a Veronika Hanobiková
Peter Mekk a Monika Ondková
Rudolf Voit a Stanislava Lamce
Jozef Suško a Alena Ricková
Marek Olejár a Denisa Križániová
Pavol Novák a Ing. Silvia Bratková
Miroslav Takáè a Iveta Magdošková
Gabriel Grega a Katarína Maòkošová
Lukáš Mano a Martina Tutková
Ing. Ján Hyben a Mgr Katarína Priesterová
Ing. Lukáš Vrabe¾ a Mgr. Anna Èuchtová
Miroslav Kapra¾ a Gabriela Kyjovská
Roman Velebír a Monika Jurková
Matúš Jackoviè a Barbora Pavlovská
Marek Seman a Martina Semanová
Martin Seman a Andrea Karolyiová
Stanislav Hrubý a Eva Èechová

V tejto rubrike sa nachádzajú údaje o obyvate¾och mesta Prešov, poskytnuté Matrièným úradom na
základe predošlého súhlasu príbuzných, alebo na požiadanie.
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Objavovanie Prešova
PREDDUŠIÈKOVÝ PREŠOV
S melanchóliou jesene pomaly prichádza
aj sviatok zosnulých. Poèas októbrového
Objavovania Prešova budeme teda spomínaś na
osobnosti odpoèívajúce na prešovskom hlavnom
cintoríne. Zastavíme sa nielen pri hroboch tých,
ktorých už poznáme z našich minulých návštev,
ale posledné miesto odpoèinku viacerých postáv
prešovských dejín ako napr. kanonik Šesták, Dr.
Holénia, Michal Kotradov, Jozef Repèák a iných
navštívime po prvýkrát.
Prijmite naše pozvanie na prehliadku tohto pietneho miesta. Stretneme sa v sobotu 08. októbra
2016 o 10:00 alebo v nede¾u 09. októbra 2016
o 14:00 pred MIC na Hlavnej 67. Sprevádzaś budú
Darina Petranská a Andrea Sivanièová.
Predaj vstupeniek:
MIC Prešov alebo na mieste konania
Cena vstupenky:
V predpredaji v MIC Prešov:
1,50 €
Na mieste konania a poèas víkendu: 2,30 €
Zvedavé deti zadarmo
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SALÓN
SALÓN KRÁSY
KRÁSY

SAVOY

Ponúka širokú paletu služieb v oblasti krásy a zdravia.

KADERNÍCTVO

KOZMETIKA

MASÁŽE

Vymaľujte si s nami pestrú jeseň
a nechajte sa rozmaznávať profesionálmi!

Hlavná 50, Prešov

www.salonkrasysavoy.sk

0907 10 88 77

VaV Akademy

Hlavná 50, Prešov

vavakademy.sk

0948 99 66 39

Autoškola VaV

Hlavná 50, Prešov

www.autoskolavav.sk

0948 656 212

Jazyková škola VaV

Hlavná 50, Prešov

www.jazykovaskolavav.sk

0948 488 400

Spoločenská rubrika
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Najstaršia Prešovèanka má 102 rokov
Najstaršou Prešovèankou je aktuálne Anna Dolhyová. K stodruhým
narodeninám jej blahoželal viceprimátor Štefan Kužma.
„Vás si pamätám, boli ste tu minulý rok. Verím, že sa ešte nieko¾kokrát
stretneme,“ privítala gratulanta 102-roèná oslávenkyòa so svojim typickým šibalským úsmevom. Aj keï ju v ostatnom
èase viac trápia bolesti nôh, stále hýri
optimizmom a dobrou náladou. Radostnú náladu rozdávala všetkým naokolo.
Celoživotná śažká práca jej chuti
do života neubrala. „Aj teraz by som
šla niekam do roboty, ale nemôžem
´bars´ chodiś,“ poznamenala žena,
ktorá sa do Prešova prisśahovala ako deväśroèná z Lenartova. „Rodièia mi zomreli,
keï som mala tri roky, mama dovtedy slúžila na fare a mòa potom vychovávali
farári,“ zaspomínala si na śažké detstvo. V tom èase ju ujo chcel zobraś k sebe do
Ameriky. „Rozprával však pritom ko¾ko ¾udí sa už utopilo na lodiach, dostala som
strach a ukryla som sa na pôjde až kým neodišiel. Ale do tej Ameriky by som hádam mohla ísś teraz. Ujo síce zomrel, ale má potomkov,“ poznamenala žartovne.
V Prešove prevažne slúžila u bohatších pánov, neskôr pracovala v krème, v strojárskej fabrike, ale aj v tehelni. Bola tiež chýrnou cukrárkou, ktorá piekla zákusky na
svadby. „Boli èasy, keï som naraz aj tri roboty zvládala. Bolo to śažké, ale nesśažujem si. Mala som dobrých pánov, ktorí si moju prácu vážili. Jeden sa aj so ženou
pohádal, lebo ja som musela prvá dostaś polievku. Povedal jej: Tá na nás robí,
zaslúži si.“
Anna Dolhyová je už viac ako 48 rokov vdovou, no na manžela Jána neustále spomína ako na dobráka, ktorý ju nikdy nedržal doma. Vychovala štyri deti, no žije už len
dcéra Anna (60), ktorá sa o òu stará a spolu obývajú sídliskový byt. Traja jej synovia
zomreli ešte v mladom veku – dvaja dokonca tragicky, keï sa otrávili polievkou z húb,
ktoré si nazbierali.
„Nikdy mi niè nechýbalo, ani nechýba. Mám všetko èo potrebujem,“ zdôraznila
pani Anna, ktorá si do ïalšieho života želá už len zdravie, hoci nikdy vážnejšie nebola
chorá a k lekárovi zašla až pred osemdesiatkou. „Keby som mohla chodiś, ešte by
som celý Prešov obišla. Veï dakedy som sa ve¾a nachodila, narobila, ale aj natancovala. Dobré mi veru bolo,“ dodala s úsmevom oslávenkyòa.
•••
V Prešove momentálne žijú vo veku sto rokov tri ženy. Pani Anna Dolhyová je najstaršou z nich.
(mig)
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Prešovská aleja novomanželov sa rozrastá.

Mladomanželia Klaudia a Tomáš Kmecoví pred pár dòami zasadili lipu, ktorá sa
tak stala symbolom ich lásky speèatenej manželstvom. Ich strom pribudol do
vznikajúcej Aleje novomanželov na najväèšom prešovskom sídlisku.
„Chcel som im darovaś nieèo netradièné. Napadlo mi, že by to mohol byś strom,
ktorý im vstup do manželstva bude pripomínaś ve¾mi dlho,“ povedal Lukáš Mikluš,
kamarát a zároveò ženíchov svedok. Mladý
sympatický pár zostal darom od ich svadobného svedka milo prekvapený.
Výnimoèným tak pre mladý pár nebol len
manželský s¾ub, ale aj okamih, kedy lipu,
symbol novej podoby ich lásky, tej manželskej, spoloène vysadili. Strom tak bude znázoròovaś ich rozvíjajúce sa i kvitnúce manželstvo, ale i nasledujúcu cestu ich spoloèným životom.„Keïže bývame neïaleko, strom
budeme chodiś pravidelne polievaś,“ povedali s úsmevom mladomanželia, ktorých
spoloèný príbeh sa zaèal písaś pred dvoma rokmi. „Poznáme sa zo školy, kde to
všetko zaèalo,“ povedala Klaudia.
Aleja novomanželov je situovaná
medzi ulicami Exnárova a Jurkovièova.
Priestor, kde sa výsadba týchto stromov
vlani zaèala, vytipovala radnica v spolupráci s architektmi. S nápadom vtedy prišli mladomanželia, Katka a Matej Ihelkoví,
ktorí tam vysadili prvú lipu, strom lásky,
ktorá získala tento prívlastok vïaka listom
srdcovitého tvaru. Možnosś vysadiś svoj
strom majú všetci snúbenci, ktorí o to prejavia záujem. Staèí iba kontaktovaś Mestský úrad v Prešove, oddelenie komunálnych služieb, informácie dostanú aj na
Matriènom úrade.
To, že si táto myšlienka pomaly získava na priazni, svedèí aj plánovaná výsadba
tretieho stromu na prelome októbra a novembra, kedy ïalšiemu páru prešovských
novomanželov bude ich vstup do manželstva pripomínaś ïalšia vysadená lipa.
(vkg)

Šport
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Rekordný 2. prešovský cyklomaratón
Druhého pokraèovania prešovského cyklomaratónu sa zúèastnilo 374 cyklistov
a vozièkárov, èo je takmer dvojnásobok úèastníkov oproti vlaòajšiemu úvodnému
roèníku tohto podujatia.
„Druhý roèník nás prekvapil ešte viac než prvý a to predovšetkým svojou úèasśou,
s ktorou sme, úprimne povedané, nerátali. Teší nás, že heslo podujatia ´Vypnime
poèítaèe, televízory, opusśme gauèe a hor sa do prírody´ oslovilo 374 úèastníkov,
ktorí si preverili vlastné fyzické sily. Môžeme povedaś, že v sobotu boli víśazmi všetci.
Takže po dvoch roèníkoch môžeme konštatovaś, že tento projekt tzv. free cyklistiky
má opodstatnenie a vyplnil typ podujatia, ktorý v našom regióne chýbal. Dva roèníky
Prešovského cyklomaratónu a aj prvé odozvy už aj na ten druhý roèník nás podnecujú k usporiadaniu ïalšieho roèníka,“ skonštatoval riadite¾ pretekov René Polaèok.
Podujatie usporiadalo O.Z. CYKLOMARATÓN Prešov, ktoré pripravilo tri trasy pre
všetky kategórie úèastníkov. Najdlhšia merala 42 kilometrov, najkratšia 100 metrov.
O záujme cyklistov svedèí fakt, že prví úèastníci prichádzali už 9.30 h, napriek tomu, že
prezentácia bola až od 11.00 hod. Pred štartom sa už vytvoril slušne dlhý had èakajúcich
nielen na prezentáciu, ale aj na registráciu.
„Do piatka sa cez web a na registraènom
mieste na pešej zóne zaregistrovalo celkovo 246 úèastníkov, zvyšných 128 sa rozhodlo štartovaś v sobotu,“ dodal René
Polaèok.
Na trati boli tri obèerstvovacie stanice – Šar. Sokolovce, Ražòany a Ve¾ký Šariš – èo
v pomerne teplom sobotnom poèasí úèastníci ve¾mi ocenili. „Podujatie sa uskutoènilo za
úèinnej asistencie DI PZ SR v Prešove a mestských polícii v Prešove a Sabinove a tiež
za asistencie Èerveného kríža zaèo im patrí ve¾ká vïaka,“ pripomenul riadite¾ pretekov.
Fakty a zaujímavosti z 2. prešovského cyklomaratónu:
– podujatie sa uskutoènilo pod záštitou mesta Prešov
– celkový poèet úèastníkov 2.roèníka je 374 (minulý rok 208) – z toho 11 vozíèkarov,
ktorí neskrývali nadšenie, že aj na nich sa nezabudlo a mohli byś súèasśou tohto cyklo
projektu
– najväèšie emócie prejavil 11-roèný Jakub z Križovian, keï mu bolo oznámené, že za
úèasś získava tablet
– prvý dorazil do cie¾a za 1 hod a 11 min Tomáš Olšavský
– najstarším úèastníkom, nám už známy z prvého roèníka, Arpád Csaplár z Komárna, èo
znamená, že mu pribudol 1 rok a má už 79 rokov
– najvzdialenejší úèastník bol od našich severných susedov a to z Po¾ska Marijusz Dubiel, takže podujatie nabralo aj medzinárodný charakter
(mig)
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Šport
Vitríny im už na medaily nestaèia

Úspešná výprava kickboxérov po návrate z írskeho Dublinu zamierila na
prešovskú radnicu. Získané zlaté a bronzové medaily potešili aj primátorku
Andreu Turèanovú.
„Je krásne vidieś mladých ¾udí, ktorí vïaka svojej vytrvalosti a húževnatosti nosia
domov medaily,“ vyslovila radostne primátorka pri stretnutí s mladými prešovskými športovcami, ktorí na majstrovstvách sveta na WAKO Majstrovstvách sveta kadetov a juniorov
2016 v írskom Dubline získali až šesś z desiatich medailí slovenskej výpravy. Z piatich zástupcov Kick boxing clubu Panter Prešov v slovenskej juniorskej reprezentácii sa pritom
s medailami vrátili štyria.
„Je to aj zásluhou mesta Prešov,
ktoré nám výrazne pomáha. Koncepciu i podporu nášho mesta nám už aj
závidia,“ pripomenul šéf klubu a zároveò reprezentaèný tréner Jozef Kolozsy.
Svojich zverencov pochválil za „oddretú“
prípravu i za to, že vydržali. „Veru bolo
to leto o tvrdých tréningoch, neustálom
chudnutí a o budovaní psychickej odolnosti,“ podotkol èerstvý majster sveta
Marek Karlik. Na druhej strane tréningy
a množstvo turnajových konfrontácií im
prináša ve¾a rôznych ocenení: „Medaily
už ani nemáme kde dávaś. Zrejme bude treba pridaś ïalšie vytríny.“
V rozhovore s primátorkou reprezentanti prezradili, že bez tréningu by si to už nevedeli predstaviś: „Niè nerobiś, alebo spaś celé dopoludnie, ako iní, nedokážeme.“ Zaujímavé je, ako podotkol tréner, že pri tomto kontaktom športe majú väèšiu výdrž dievèatá. „Chlapci ve¾mi rýchlo zistia, že je to o sebadisciplíne a poslúchaní a odchádzajú.
Dievèatá sú vytrvalejšie, možno aj preto, že v kickboxe vidia tiež možnosś ako si
udržaś postavu,“ dodal s úsmevom Jozef Kolozsy.
Výsledky Prešovèanov:
Marek Karlik 1.miesto – 74 kg kick light
Viktória Kažiková 1.miesto – 50 kg kick light
Stela Levická 3.miesto – 50 kg light contact
Lucia Fecková 3.miesto – 55 kg kick light
Viktória Kažiková 3.miesto – 50 kg light contact
Marek Karlik 3.miesto – 74 kg light contact
Na Majstrovstvách sveta na WAKO Majstrovstvách sveta kadetov a juniorov 2016 sa
predstavilo 1704 štartujúcimi zo 48 krajín celého sveta. Našim úspešným reprezentantom gratulujeme.
(mig)
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Termíny zasadnutí
výborov v mestských èastiach v Prešove – október 2016

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

Výbor v mestskej èasti è. 1 (Sídlisko III, Sídlisko Mladosś, Rúrky)
PhDr. Mikuláš Komanický (predseda), MUDr. Ján Ahlers, MPH; RNDr. Zuzana Bednárová, PhD.; JUDr. Katarína Ïurèanská, Štefan Hermanovský, Ing. Juraj Hudáè, PhDr. Martin
Matejka, MBA
6.10.2016 (štvrtok) o 17.00 hod. v Kultúrnom stredisku PKO Centrum na Prostìjovskej ul. è. 35D
Výbor v mestskej èasti è. 2 (Sídlisko II, Kalvária, Kamenná baòa, Wilec hôrka, Borkut, Vydumanec, Kyslá voda, Cemjata)
Ing. Richard Drutarovský (predseda), Mgr. Jaroslava Kutajová, JUDr. René Pucher
6.10.2016 (štvrtok) o 17.00 hod. v ZŠ na ul. Èeskoslovenskej armády è. 22 – v jedálni
na Odborárskej ul. è. 30
Výbor v mestskej èasti è. 3 (sever mesta, Šidlovec, Dúbrava, Surdok, Kúty, Nižná Šebastová)
Ing. Rastislav Mochnacký (predseda), MUDr. Peter Cvengroš, Ing. Marta Kollárová, PhD.;
PhDr. Martin Lipka, PhD.
3.10.2016 (pondelok) o 17.00 hod. v bývalom Mestskom kultúrnom stredisku Nižná
Šebastová, Haburská 9
Výbor v mestskej èasti è. 4 (Staré mesto)
Ing. Renáta Fedorèíková (predsedníèka), Valéria Drobòáková, Ing. Štefan Kužma, PhDr.
Janette Langová
3.10.2016 (pondelok) o 15.00 hod. v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove na Jarkovej ul. è. 24 (I. poschodie)
Výbor v mestskej èasti è. 5 (Solivar, So¾ná Baòa, Šváby)
Ing. ¼udovít Malaga (predseda), PaedDr. Miroslav Benko, MBA; Mgr. Stanislav Ferenc,
Mgr. Peter Krajòák
3.10.2016 (pondelok) o 18.00 hod. v Kultúrnom stredisku PKO na Švábskej ul. è. 27
v Prešove – Solivare
Výbor v mestskej èasti è. 6 (èasś sídliska Sekèov – od Ul. Pavla Horova po Ul. Laca Novomeského a od ul. Federátov po Ul. Šoltésovej, Višòovú ul. a ul. K potoku)
PhDr. Rudolf Dupkala, PhD. (predseda), MUDr. Daniela Mrouahová, Ing. Štefan Szidor,
Zuzana Tkáèová
6.10.2016 (štvrtok) o 17.30 hod. v ZŠ na Májovom námestí è. 1
Výbor v mestskej èasti è. 7 (èasś sídliska Sekèov – od Šrobárovej ul. po Vihorlatskú ul.
a Sibírsku ul., Šalgovík)
Ing. Stanislav Kahanec (predseda), doc. PhDr. Štefánia Andrašèíková, PhD. MPH; PhDr.
Martin Ïurišin, PhD.; PhDr. Marcela Antolová, MUDr. Vasi¾ Janko
6.10.2016 (štvrtok) o 17.30 hod. v jedálni ZŠ na Šrobárovej ul. è. 20
Termíny zasadnutí VMÈ sú už v predstihu pred vydaním Prešovského magazínu zverejnené na www.presov.sk.
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Prijímacie dni predstavite¾ov
a zamestnancov Mesta Prešov – október 2016
DEÒ

3.10.2016 (pondelok)
10.10.2016 (pondelok)
17.10.2016 (pondelok)
24.10.2016 (pondelok)
31.10.2016 (pondelok)

èas

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 zabezpeèuje
Ing. Andrea Turèanová
primátorka mesta Prešov
Ing. Štefan Kužma
zástupca primátora mesta
PhDr. Martin Ïurišin, PhD.
zástupca primátora mesta

Parkovací systém pomôže Prešovèanom

Dôležité telefónne èísla

Pripravované Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov
o parkovaní, ak ho poslanci mestského zastupite¾stva schvália,
vnesie poriadok do tejto problémovej oblasti.

Informácie o telefónnych èíslach na Slovensku 1181

„Mojim cie¾om je, aby obyvatelia s trvalým pobytom v Prešove
mali zabezpeèené k svojmu bytu parkovacie miesto pre jedno vlastné
motorové vozidlo,“ pripomína primátorka Andrea Turèanová. Pripravovaný systém parkovania by mal teda predovšetkým pomôcś Prešovèanom,
bývajúcim v bytových domoch a odbremeniś sídliská od nákladných a služobných vozidiel i od áut návštevníkov, ktorí do mesta prichádzajú. Pre
tých bude vyèlenené iné parkovanie.
Po poriadku v parkovaní volajú aj samotní obyvatelia Prešova, hlavne
z oblastí, ktoré sú denne zaśažované parkovaním vozidiel návštevníkov –
v blízkostí úradov, nemocnice èi zdravotníckych zariadení. Navrhujú ho aj
obyvatelia sídlisk, ktoré pociśujú problémy s parkovaním. Aj to je dôvod,
preèo radnica pripravuje Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov
o parkovaní, ktorého primárnym cie¾om je práve zavedenie poriadku do
tejto problematickej oblasti života v našom meste.
„Uvedomujeme si, že kapacita prešovských parkovísk v súèasnosti nepokrýva potreby všetkých vozidiel. Preto sme sa pustili do rozsiahleho budovania parkovacích miest – vo všetkých mestských èastiach
pribudne viac ako 1200 nových parkovacích miest a ïalšie stovky
zrekonštruujeme na, v súèasnosti, nevyhovujúcich plochách. Mnohé
z nich sú už v súèasnosti rozostavané,“ zdôraznila primátorka.
Základnou zásadou, ktorú súèasné vedenie mesta pri prešovských
parkoviskách presadzuje, je, že navrhovaný systém bude prevádzkovaś
mestská spoloènosś. Naïalej platí, že všetky peniaze získané z parkovania
sa pritom budú investovaś do jeho budovania, rozširovania a vylepšovania.
Pripomienky, ktoré doposia¾ v procese prípravy Všeobecne záväzného nariadenia o parkovaní prišli, boli zoh¾adnené a zapracované. Radnica
navyše vytvorila aj špeciálnu mailovú adresu parkovanie@presov.sk, kam
Prešovèania môžu smerovaś svoje otázky týkajúce sa parkovania na území
mesta. Záver procesu však bude patriś poslancom, ktorí budú rozhodovaś
o prijatí tohto dôležitého Všeobecne záväzného nariadenia.
(mig)

TIESÒOVÉ 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 dispeèing (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

