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Milí Prešovèania,
ani sme sa nenazdali a opäś je tu záver
kalendárneho roka. Neviem ako vy, ale ja
mám ve¾mi rada toto obdobie adventu, keï
si každým dòom uvedomujeme blížiace sa
vianoèné sviatky. Doma si vyupratujeme,
pripravujeme vianoèné peèivo. Priam cítim
vôòu medovníkov a vianoèného korenia…
Túto slávnostnú atmosféru vnímam v celom meste. Vianoèná
výzdoba, deväś nových vianoèných stromov vo všetkých mestských
èastiach, v centre mesta množstvo stánkov s drobnosśami, ale aj
rôznymi dobrotami, lahodiacimi chuśovým pohárikom, ku ktorým
neodmyslite¾ne patrí tiež medovina, punè, èi varené vínko v alko
i nealko variáciách… Predvianoènú náladu umocòuje aj vianoèný
program.
Nezabúdame však ani na tých, ktorí potrebujú našu pomoc. Aj
tento rok im preto môže každý pomôcś tým, že si dopraje „Primátorkin punè“. Výśažok z neho poputuje pre organizácie Relevant,
Magis a Trojlístok.
Novinkou, ktorú sme Prešovèanom pripravili po prvýkrát, je
možnosś korèu¾ovania sa priamo v centre mesta, pred Divadlom
Jonáša Záborského.
Prijmite moje pozvanie aj k spoloènému stráveniu posledného
dòa v tomto roku. Pripravili sme pre Vás ve¾a dobrej hudby i tradièný ohòostroj a… privítame Nový rok 2017, ktorým si pripomenieme
770. výroèie prvej písomnej zmienky o našom meste.
Milí Prešovèania,
prajem Vám Vianoce plné rodinnej pohody, lásky, pokoja i tradícii. Zároveò Vám želám, aby nastavajúci rok 2017 bol pre Vás rokom šśastia, radosti, spokojnosti, aby bol rokom splnených prianí,
aby ste boli šśastní a hrdí na naše krásne mesto.
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Mesto v pohybe
Vianoèný strom s LED osvetlením,
Betlehém na poh¾adniciach

Rozsvietenie vianoènej výzdoby Prešova bolo súèasśou otvorenia Vianoèných
trhov. Atmosféru Vianoc dotvára aj drevený vyrezávaný Betlehem, ktorý bude
tento rok vyobrazený aj na poh¾adniciach.
Hlavnou dominantou vianoènej výzdoby je vianoèný strom. Tento rok skráš¾uje centrum mesta cca 15 m vysoký smrek pich¾avý, tzv. strieborná jedlièka, ktorá je darom od
súkromnej osoby. Zdobí ho úplne nová ekologická LED dekorácia. Vyzdobených je však
aj deväś stromèekov v jednotlivých èastiach mesta.
Po minuloroènej rozsiahlej obnove, kedy sa pre celú výzdobu centra použila jednotná
kombinácia teplých a studených bielych odtieòov LED diód, klesol príkon výzdoby o cca
30%. Vynovením výzdoby hlavného vianoèného stromu pred Konkatedrálou sv. Mikuláša
sa dosiahne ïalšie zníženie spotreby elektrickej energie a zároveò skrášlenie celej Hlavnej ulice poèas adventu.
Na Mikuláša je tradiène sprístupòovaný aj Betlehem inštalovaný na Františkánskom,
najstaršom prešovskom námestí. Betlehem, ktorý dotvára sviatoènú atmosféru prešovského adventu je súèasśou parèíka pred Kostolom sv. Jozefa a Františkánskym kláštorom
Hlavným zámerom majite¾a Betlehema, Imricha Girašeka, pri zrode tejto myšlienky,
bolo nájsś pre Prešovèanov a návštevníkov šarišskej metropoly také miesto, kde by mohli
prežiś skutoèného vianoèného ducha.
Betlehem bude aj tento rok pozostávaś z dvanástich dubových sôch v životnej a nadživotnej ve¾kosti vrátane sochy pastiera, ktorá bola inštalovaná vlani. Ich autorom je Milan
Krajòák, ktorý ich zhotovil v umeleckej dielni v Èièave.
Novinkou tohto roka je, že tento Betlehem bude motívom vyobrazeným na prvej prešovskej poh¾adnici tohto typu.
(vkg)
Foto: Eliška Konko¾ová
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Na investície je v Prešove plánovaných
12,8 milióna eur
V rozpoète na rok 2017 je na investície plánovaných viac ako dvanásś miliónov
eur. Prešov by pritom mal v budúcom roku hospodáriś so sumou vyše 76,6
milióna eur. Takýto návrh odobrili aj èlenovia mestskej rady.
Prešovskí mestskí poslanci budú na decembrovom zasadnutí rozhodovaś o návrhu
budúcoroèného rozpoètu. Primátorka Andrea Turèanová po novembrovej mestskej rade
vyslovila nádej, že by sa na òom mohli zhodnúś všetky poslanecké kluby.
„Viac ako dvanásś miliónov je v budúcoroènom rozpoète plánovaných na
investície,“ skonštatovala primátorka na
tlaèovej besede po mestskej rade. Pre
porovnanie v roku 2014 bolo na investície vyèlenených 3,7 milióna eur. Najväèší
balík z budúcoroèných investièných prostriedkov, 2,5 milióna eur, je plánovaný na
výstavbu parkovísk. „Opravovaś sa bude aj
devätnásś materských a základných škôl.
Pod¾a typu školy sa tieto sumy pohybujú
od 100 až po 500 000 eur na jeden subjekt,“ doplnila primátorka.
Návrh budúcoroèného rozpoètu je
v príjmovej a výdavkovej èasti zostavený ako vyrovnaný. Nárast rozpoètu je hlavne v oblasti kapitálových výdavkov, kde sa poèíta s väèším objemom financií z eurofondov. Pod¾a
primátorky by sa mala zúroèiś snaha pracovníkov úradu, ktorí reagovali na mnohé zverejnené výzvy a pripravili dobré projekty.
V oblasti investiènej výstavby sa plánujú
použiś finanèné prostriedky z integrovaného
regionálneho operaèného programu financovaného z Európskej únie a zo štátneho
rozpoètu. V sociálnej oblasti sa budú realizovaś tri projekty, a to Národný projekt terénnej
a sociálnej práce, Národný projekt Podpora
opatrovate¾skej služby a Projekt komunitné
centrum.
Rozpoèet poèíta s prijatím úveru v objeme päś miliónov eur za výhodných podmienok, peniaze budú použité na dofinancovanie investièných projektov.
Rozpoèet obsahuje aj návrh vo výh¾ade na nasledujúce dva roky, zostavený je ako
vyrovnaný. Príjmy a výdavky rozpoètu mesta na rok 2018 predstavujú sumu cez 71,2
milióna eur a na rok 2019 je to vyše 62,6 milióna eur.
(vkg+mig)
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Mesto v pohybe
Primátori K8 rokovali o pravidlách k hluku,
hazardu, reklamného smogu

Prešovská primátorka Andrea Turèanová sa zúèastnila rokovania primátorov
krajských miest Slovenska. K bodom programu patrili otázky hluku èi požívania
alkoholických nápojov. Primátori majú aj konkrétne legislatívne znenia, ako by
mali zmeny vyzeraś.
Primátori krajských miest chcú iniciovaś
v parlamente legislatívne zmeny umožòujúce
samosprávam úèinnejšie reagovaś na porušenia všeobecne záväzných nariadení o hluku, hazardných hrách a reklamnom smogu.
„Primátori a starostovia by potrebovali
také kompetencie, že napríklad v momente, keï sa po 22.00 h ukáže, že intenzita
hluku je na nejakom podujatí vysoká, aby
sme mohli okamžite tú akciu zrušiś. Dnes
nás bez problémov môžu vodiś za nos,
pretože pod¾a súèasnej legislatívy nemôžeme tú akciu okamžite zakázaś,“ uvádza sa v stanovisku, ktoré zverejnila TASR.
Nie je to však len otázka hluku, je to aj otázka požívania alkoholických nápojov na
verejných priestranstvách a iné dôležité všeobecne záväzné nariadenia. Na rokovaní K8
sa pripravili aj konkrétne legislatívne znenia, o ktorých budú primátori rokovaś vo svojich
mestách a následne, na ïalšom spoloènom stretnutí K8.
zdroj: TASR

Prešov kupuje trolejbusy z eurofondov
Vozový park prešovskej MHD sa vynoví o 15 trolejbusov, na kúpu ktorých sa
Prešovu podarilo získaś tento rok dotáciu z Operaèného programu Integrovaná
infraštruktúra.
Na prešovské cesty pribudne desaś kusov trojnápravových nízkopodlažných asynchrónnych trolejbusov s kåbovou verziou a päś kusov dvojnápravových nízkopodlažných trolejbusov, ktoré budú dodané na jar budúceho roka. Kúpa 15 nových strojov mestskej hromadnej
dopravy sa bude realizovaś spolufinancovananím fondov EÚ vo výške 8,3 mil. eur.
Proces verejného obstarávania bol ukonèený, súśaž vyhrala spoloènosś Škoda
Electric. „Pre Prešov vyrobí firma 15 nových vozidiel, a to desaś kåbových typu 31Tr
a päś trolejbusov 30Tr,“ uvádza Èeská tlaèová kancelária pre Správy zo sveta financií.
„Nové vozy budú napríklad vybavené výkonnou klimatizáciou a preh¾adným informaèným systémom. Vïaka takzvanému kneelingu sa trolejbus v zastávke nakloní až k hrane chodníka,“ uvádza sa v tlaèovej správe. Cie¾om mesta je v získavaní dotácií pokraèovaś.
Zdroj: www
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Spoloènosś Leyard Europe v priemyselnom parku
IPZ Záborské expanduje.
Primátorka Andrea Turèanová a konate¾ spoloènosti Leyard Robert Stewart
podpísali zmluvu o predaji 4271 m2 pozemkov v areáli priemyselného parku IPZ
Záborské. Po vlaòajšom predaji 10 000 m2 plochy priemyselného parku tejto
spoloènosti, kde sa v súèasnosti realizuje výstavba montážneho závodu, ide
o znak, že spoloènosś plánuje v Prešove svoje kapacity rozširovaś.
„Teším sa, že sa v Prešove etabluje investor
s takou jedineènou výrobou, kde sa môžu uplatniś
vzdelaní ¾udia, ktorí sú v danej oblasti odborníkmi. Verím, že spoloènosti Leyard sa podarí naplniś svoje predstavy, s ktorými prišla do Prešova,“
zdôraznila primátorka Andrea Turèanová pri podpise
zmluvy.
„Naša spoloènosś vyjadruje radosś z toho, že
môže byś práve v Prešove. Nadobudli sme pozitívny dojem z ¾udí, ktorých zamestnávame – sú vzdelaní, majú ve¾ké technické schopnosti a mnohí ovládajú aj viac jazykov. Práve táto
skúsenosś nás viedla k rozhodnutiu postaviś v Prešove administratívnu budovu, ako
aj výrobné haly. Po tom, èo sme zaèali s ich výstavbou sme však uvažovali o ïalších
krokoch, prièom sme sa zhodli na tom, že na prípadnú ïalšiu expanziu budeme potrebovaś väèšiu plochu. Oceòujeme ústretovosś mesta, vïaka ktorej sme mohli túto
kúpu zrealizovaś,“ skonštatoval Robert Stewart a dodal, že v teraz rozostavaných halách
chcú zaèaś s výrobou svojich produktov už v marci budúceho roku. Prácu v tejto spoloènosti nájde v prvom roku okolo 30-40 zamestnancov, v ïalších rokoch je predpoklad
ïalšieho zvyšovania poètu zamestnancov.
(mig)

Fondy s Mukaèevom
Na významnom podujatí nášho ukrajinského partnerského mesta sa
znovunaštartovali družobné vzśahy Prešova a Mukaèeva. Symbolicky, pod
„záštitou“ svätého Martina, patróna Mukaèeva.
Poèas mestského festivalu v Mukaèeve s názvom Dni svätého Martina, sa uskutoènilo aj oficiálne rokovanie mukaèevského primátora Andrija Balohu a viceprimátora mesta Prešov Štefana Kužmu. Nosnými témami bolo obnovenie spolupráce partnerských
miest i možnosti spoloèných projektov prostredníctvom výziev a využívania fondov na ich
financovanie.
Dvojdòové mestské oslavy nášho partnerského mesta boli venované svätému Martinovi, ktorý je patrónom Mukaèeva. Pozvanie mesto Prešov prijalo, èím sa naštartovala
nová podoba partnerskej spolupráce.
(vkg)
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Mesto v pohybe
Rozvàtaná Wilec hôrka

Vrty na ulici Pod Wilec hôrkou sú realitou. Súvisia so sanáciou nebezpeèného
zosuvu pôdy. Mesto na to získalo z Environmentálneho fondu 100 000 eur.
Investuje tam však aj z vlastného rozpoètu.
„Bezpeènosś Prešovèanov je prvoradá. Preto je potešite¾né, že sme nielen získali štátne finanèné prostriedky, ale na tento úèel sme dokázali daś dvojnásobne
viac aj z rozpoètu mesta,“ skonštatovala primátorka Andrea Turèanová po kontrolnom dni súvisiacom so stavom vykonaných prác na zabezpeèení nebezpeèného zosuvu na ulici Pod Wilec hôrkou.
V rámci dotácie z Environmentálneho fondu bol doposia¾
realizovaný doplòujúci geologický prieskum. Ten pozostával
z ôsmich uskutoènených vrtov
do håbky osem až dvadsaśpäś
metrov. Ide o päś prieskumných
vrtov, dva monitorovacie a jeden
rekonštruovaný vrt. „Tie slúžia
na získanie doplnkových informácií k spresneniu sanaèného
projektu. Vzorky z vrtov sú už
v laboratóriách a spracovávajú
sa. V súèasnosti realizujeme
súbor sanaèných odvodòovacích vrtov,“ skonštatoval Adrián Ilkaniè zo spoloènosti
ENVIGEO, ktorá práce realizuje. Práce sa realizujú v súlade s harmonogramom. Nasledne sa zaèalo s prvou etapou sanaèných prác, poèas ktorej je vybudovaných 8
odvodòovacích vrtov s celkovou dåžkou 800 m.
Uskutoèòované vrty sú pod drobnoh¾adom obyvate¾ov nebezpeèného územia.
Niektorí prišli aj na kontrolný deò. Práce súvisiace so zabezpeèením zosuvu svahu
ocenili. Extrémne klimatické pomery v júni 2010 a následný vznik zosuvu im totiž
výrazne zasiahli do životov. Rozsiahly zosuv pôdy narušil stabilitu viacerých domov, èo
znamenalo poškodenie majetku i ohrozenie životov.
Sanácia ve¾kého územia si vyžaduje nemalé finanèné zdroje. Stotisíc eur mesto
získalo až v tomto roku. V minulom funkènom období totiž vtedajšie vedenie mesta pri
podaných žiadostiach viackrát zlyhalo.
Podmienkou pridelenia dotácie bolo spolufinancovanie mesta v sume 5263,16
eura. Ïalších stotisíc na tento úèel mesto vyèlenilo zo svojich zdrojov a vzh¾adom na
vývoj plnenia rozpoètu, rovnakú sumu ešte doplní. Mesto sa však o štátne dotácie na
tento úèel uchádza aj v nasledujúcom období. Ide totiž o finanène nároèný projekt,
kde odhadované náklady na realizáciu sanaèných prác sú v objeme až takmer štyri
milióny eur.
(mig)

Mesto v pohybe

8

Archeológovia skúmajú hradbový múr
Nedochovaná èasś hradbového múru v prešovskej Záhrade umenia sa vynorila
spod zeme. Skúmajú ju archeológovia.
Archeologický výskum zrúcanej èasti hradbového múra v Záhrade umenia realizuje
mesto Prešov s podporou Ministerstva kultúry SR, ktoré na projekt „Obnova kultúrnej pamiatky – Opevnenie mestské – Múr hradbový v Prešove“ prispelo sumou 5000 eur. Mesto
však do konca roka plánuje na tento projekt preinvestovaś ïalších takmer 17 000 eur.
„Projekt je zameraný na zachovanie historického dedièstva mestskej pamiatkovej
rezervácie, prièom jeho realizácia prispeje k zvýšeniu atraktivity tejto lokality,“ zhodnotila túto investíciu primátorka Andrea Turèanová.
Súèasný prieskum realizuje archeologická spoloènosś Triglav. Prieskum dá aj odpoveï na otázku spôsobu zachovania hradbového múru a jeho koneènej podoby. Zároveò
zaèína aj statické zabezpeèenie najviac poškodenej
èasti hradbového múru.
Mesto tiež podalo na revitalizáciu tejto lokality aj ïalší projekt, v rámci programu cezhraniènej
spolupráce. Ten ráta nielen s rekonštrukciou poškodených èastí hradbového múru, ale zámerom je
aj doplnenie susediaceho Kmeśovho stromoradia
o nové, zaujímavé funkcie.
(mig)

For Roma, with Roma
Viceprimátor Štefan Kužma prijal v priestoroch radnice èlenov francúzskej
delegácie, ktorá Prešov navštívila v rámci projektu „Pre Rómov, s Rómami“.
„Je ve¾mi dobré ak sa vymieòajú skúsenosti z riešenia podobných problémov,
preto vítame návštevy, ktoré nám prinášajú takéto hodnoty,“ skonštatoval Štefan Kužma poèas rozhovoru s Dannielom La Baronne, starostom päśtisícového francúzskeho
mesteèka Bléré.
Ten Prešov navštívil so svojimi kolegami
Lionnelom Brunnetom, vedúcim sociálneho odboru mesta Bléré a Gizellou Papin,
tajomníèkou tamojšieho mestského úradu.
Išlo o reciproènú pracovnú výmenu v rámci projektu „For Roma, with Roma“, ktorý
mesto Prešov realizuje v spolupráci s Rómskym inštitútom n.o.
V rámci pracovnej cesty sa Francúzi dozvedeli aj o našom systéme sociálnej pomoci, navštívili aj lokalitu K Starej tehelni v Prešove i viacero podobných lokalít v regiónoch východného Slovenska.
(mig)
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Mesto v pohybe
Jubilujúci prešovský pedagóg

Bývalý vysokoškolský pedagóg Prešovskej univerzity, Prešovèan Doc. Vasi¾ Franko
sa dožíva deväśdesiatin. Aj vo vysokom veku aktívne tvorí a publikuje.
Rodák z obce Vydraò sa usadil v Prešove, kde sa ešte ako mladý uèite¾, bažiaci po vedomostiach zapísal na novootvorený Pedagogický inštitút. Tam sa aj zoznámil so svojou budúcou
manželkou Emou Ga¾ovou, ktorá sa stala tiež uèite¾kou. Už ako otec rodiny zaèal študovaś na
Filozofickej fakulte v Bratislave, kde sa venoval štúdiu odboru ruský jazyk a dejepis, ktorý ho
mimoriadne zaujímal. Zaèal písaś aj odbornú literatúru, ktorá sa neskôr stala aj študijným materiálom pre študentov histórie, napr. v publikácii Didaktika dejepisu má celú jednu kapitolu .
Ako uèite¾ pôsobil vo viacerých obciach na východe Slovenska, venoval sa však tiež vedecko – výskumnej èinnosti, kde sa prioritne orientoval na metodiku dejepisu a vlastivedy ako
dejepisnej zložky. Prednášal teóriu vyuèovania dejepisu, ktorá bola neskôr premenovaná na didaktiku dejepisu. Ve¾kú èasś svojej pedagogickej èinnosti venoval pedagogickej praxi budúcich
uèite¾ov, èo považoval za ve¾mi dôležitú súèasś štúdia. Okrem písania odbornej literatúry ve¾mi
aktívne prispieval svojimi postrehmi a komentármi aj do novín èi èasopisov, napísal uèebnicu
História Rusínov – Ukrajincov pre 6 – 9. roèník základných škôl s vyuèovacím jazykom ukrajinským. Doposia¾ aktívne spolupracuje s prešovskou knižnicou P. O. Hviezdoslava, ktorá mu
pomohla vydaś aj jeho Personálnu bibliografiu v r. 2011, teda vo veku 85 rokov. V roku 2014
vydal aj ïalšiu publikáciu pod názvom Žiśśa – ¼udy—Podii, Život - ¼udia –Príbehy.
Väèšiu èasś života prežil v Prešove, kde si s manželkou postavili dom, kde vychovali dve
deti a štyri vnúèatá. K jubileu srdeène blahoželáme.

Gojdiè – Láska nadovšetko
Prešovský park kultúry a oddychu sa stal miestom premiéry dokumentárneho filmu
Gojdiè – láska nadovšetko, o blahoslavenom prešovskom biskupovi P.P. Gojdièovi.
V preplnenej historickej sále PKO Èierny orol sa pre samotným premietnutím filmu prítomným prihovorila dokumentaristka a producentka filmu Eva Kratochvílová a jeho režisér Michal
Spišák. Práca na filme bola, pod¾a nich, nesmierne pouèná, obohacujúca a inšpiratívna.
Priestor y Èierneho orla neboli na premiéru filmu vybrané náhodou. Sú totiž tým miestom,
kde sa 28. apríla 1950 uskutoènil smutne známy tzv. Prešovský sobor. V ten osudný deò bolo
v dramaturgii agentov Štátnej bezpeènosti a príslušníkov NKVD rozhodnuté o likvidácii gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku a o osude biskupov Petra Pavla Gojdièa aj Vasila Hopku. Tvorcom
filmu sa podarilo vytvoriś dielo s nesmiernou historickou, ale aj ¾udskou výpovednou hodnotou.
Hovorí nielen o o živote biskupa Gojdièa, a v jeho osobe o stelesnení lásky k blížnemu, lásky
k Bohu a vernosti k svojej cirkvi, veriacim, národu a Svätej stolici, i o jeho smrti v leopoldovskej
väznici, ale je zároveò mementom doby s ¾udskou zlobou, nenávisśou a aroganciou moci a bezprávia bývalého komunistického režimu.
Vo filme boli použité archívne materiály Slovenského filmového ústavu v Bratislave, Ústavu
pamätí národa, archívu Zboru väzenskej a justiènej stráže v Leopoldove, ale aj výpovede súèasníkov života biskupa Gojdièa i poslednej generácie jeho príbuzných. Film bol spracovaný
z iniciatívy Gréckokatolíckeho biskupského úradu v Prešove a môže byś predpokladom realizácie myšlienky natoèiś o tejto osobnosti cirkevných dejín Slovenska celoveèerný film.
Peter Krajòák st.

Mesto v pohybe

10

Dokonèené investície pre Prešovèanov
V jeseni finišovali viceré investièné akcie mesta. Športuchtiví žiaci Základnej
školy Ès. armády v Prešove dostali vynovené zázemie školskej telocviène,
V Nižnej Šebastovej Street Workoutové ihrisko a na sídlisku Šváby vynovený
chodník.
„Rekonštrukcia sociálnych zariadení tejto telocviène, je ïalším krokom mesta k modernizácii prešovských škôl,“ uviedla primátorka Andrea Turèanová v súvislosti s kolaudáciou sociálnych zariadení a spàch v ZŠ
Èeskoslovenskej armády.
V rámci rekonštrukcie tam boli kompletne vynovené
pôvodné sociálne zariadenia a sprchy. Práce zahàòali výmenu kanalizácie, podláh a obkladov, namontovanie nových umývadiel a spàch,
tiež nové okná a vzduchotechniku. S rekonštrukciou
súvisela aj obnova omietok vo vstupných èastiach ako aj
výmena dverí, zdrojov teplej vody a svietidiel. Obnovené
pritom boli chlapèenské i dievèenské priestory. Práce
v celkovom objeme 50 000 eur zrealizovala spoloènosś
Stex.
Chodník na uliciach Royová – Janáèkova zasa realizovala spoloènosś Eurovia. V cene 15 500 eur bolo vynovených 150 metrov chodníka,
ktorý dostal zámkovú dlažbu.
V Nižnej Šebastovej, v parku sv. Jána Nepomuckého,
zasa pribudlo Street Workoutové ihrisko. Ide o investíciu
v objeme 19 607,89 eur, vïaka ktorej sa tamojším obyvate¾om rozšíria možnosti športovania.
Ïalšou tohtoroènou dokonèenou investíciou mesta je doplnenie verejného osvetlenia na Kútoch v èasti Surdok. Stavba rieši tak doplnenie verejného osvetlenia, ako aj osvetlenie
miestnej komunikácie a zastávky MHD.
Vybudovaných bolo sedemnásś nových
svetelných bodov, pre ktoré bolo vybudovaných deväś podperných bodov z predpätých betónových stožiarov. Sedem svietidiel bolo umiestnených na jestvujúcich
podperných bodoch energetickej distribuènej siete. Na jednom ståpe, pri zastávke
MHD sú umiestnené dve svietidlá. Celková
cena tejto investície predstavuje sumu 20
524,43 eur s DPH.
(mig)
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Úplne nová webstránka mesta Prešov
zožala úspech

Mesto Prešov, vo ve¾mi silnej konkurencii slovenských miest, získalo ocenenie
za 3. miesto v kategórii Najlepšia stránka miest za rok 2016. Vzácne ocenenie
prevzala z rúk poslankyne NR SR Eriky Jurinovej prešovská primátorka Andrea
Turèanová.
V auguste toho roku bola uvedená do života úplne nová oficiálna webstránka mesta
Prešov. Aj napriek relatívne krátkej dobe jej prevádzky, dokázala zaujaś odbornú porotu
v súśaži o najlepšiu internetovú stránku samospráv
za rok 2016.
Ocenená stránka poskytuje jednu z najkomplexnejších škál informácií, mnohokrát aj nad
rámec zákona. Stránka ponúka viacero nových
funkèností, o. i. aj interaktívne zobrazenie otváracích hodín mestského úradu, ktoré vizuálnym spôsobom zobrazuje momentálnu dostupnosś kancelárií a pokladní MsÚ. Inovatívna je napr. èítaèka
textu pre slabozrakých a nevidiacich s nástrojom
na zväèšovanie textu, napríklad pre seniorov. Viacero informácií na webe sa riadi pravidlom „3 kliky“, t.j. h¾adaná informácia je dostupná do 3. kliknutia. Stránka ponúka tiež zjednodušené odkazy napríklad na dotácie, rozpoèet, petície,
zoznam adries v meste, èi novú preh¾adnejšiu elektronickú úradnú tabu¾u.
Pokraèuje sa ïalej na zlepšovaní dostupnosti informácií, priamym nalinkovaním kategórie z elektronickej úradnej tabule, napr.
aktuálne informácie o prerušení dodávky elektrickej energie.
Prešovský web sa po novom zobrazuje
v responzívnom dizajne, vïaka ktorému sa
prispôsobí aj všetkým typom mobilných zariadení, tabletov a smartfónov. Zároveò obsahuje
aj prepojenie na sociálne siete. Na „pozadí“
stránky prebieha neustále meranie návštevnosti
a vyhodnocovanie správania sa návštevníkov,
na základe èoho sa web postupne optimalizuje
a upravuje. Nová je aj stránka školského úradu
a v súèasnosti sa dizajnuje samostatná stránka pre Mestskú políciu.
Vyhlásenie výsledkov prestížnej súśaže samospráv Slovenska ZlatyErb.sk prebehlo
poèas medzinárodného kongresu ITAPA 2016 v Bratislave. Hlavným cie¾om tejto súśaže
pod záštitou Únie miest Slovenska je o. i. podporiś informatizáciu slovenských samospráv
a oceniś výnimoèné projekty. Preh¾ad víśazov uplynulých roèníkov a ïalšie informácie sú
dostupné na www.zlatyerb.sk .
(vkg)
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Prešov „ovládol“ Bratislavu
Prešovský projekt Eurorozprávky ovládol Bratislavu a zaplnil tam galériu
Slovenského rozhlasu detskou fantáziou a tvorivosśou. Škôlkari z celého
Slovenska v nej prezentovali výtvarné spracovania európskych rozprávok.
„Som hrdá na tieto úžasné ženy, uèite¾ky a organizátorky, Máriu a Renátu, ktoré
pred èasom prišli za mnou s výtvarným projektom Eurorozprávky. Hneï ma to oslovilo. Cením si ich zanietenosś zrealizovaś tento rozsiahly projekt, aj keï nebol podporený vládou v rámci aktivít k predsedníctvu Slovenska Európskej únii. Dôvodom
bolo, že je nadregionálny. Ale veï únia je tiež nadregionálna. Ako teda lepšie priblížiś
Európsku úniu deśom ako cez rozprávky? Preto ïakujem týmto dámam, že Slovensku i Európskej únii dali takýto projekt, o to viac že sú z Prešova,“ vyslovila primátorka
Andrea Turèanová poèas slávnostnej vernisáže detských prác, ktorými škôlkari spracovávali rozprávky z dvadsiatich ôsmich krajín Európskej únie. Práce vystavovali v galérii
Slovenského rozhlasu v Bratislave.
„Táto myšlienka ma viedla nieko¾ko rokov a ïakujem všetkým, ktorí pomohli ukázaś krásu detskej duše. Každá rozprávka tohto projektu zaviedla deti do blízkeho
i vzdialeného európskeho sveta. Deti prostredníctvom umenia získali úžasné emocionálne zážitky, obohatené o tvorivosś spontánnosś èi radostnosś,
ktoré si zapíšu do sàdc a zostanú
v nich navždy,“ zamyslela sa autorka projektu, Prešovèanka, Mária
Zušèinová, ktorá ho zrealizovala
spolu Renátou Gumanovou, riadite¾kou prešovskej MŠ Bajkalska.
Neúnavné ženy svojou zanietenosśou vzápätí nadchli svoje kolegyne
nielen v Prešove, kde sa do projektu zapojili štyri materské školy a jedna základná umelecká škola, ale aj
po celom Slovensku, a dokonca
v Bruseli.
Do výtvarného projektu Eurorozprávky sa totiž zapojilo 57 materských škôl zo 48
slovenských miest a dokonca aj predškolské zariadenie Európska škola v Bruseli. Deti
v rámci neho výtvarne spracovávali 28 klasických rozprávok, typických pre jednotlivé
èlenské krajiny Európskej únie. Vznikali tak nielen obrázky s motívmi rozprávkových hrdinov, ale deti mnohokrát vytvárali aj ich „nádhernú 3D podobu“, ako s úsmevom poznamenala primátorka, ktorá projekt podporila svojou záštitou i finanène.
Úžasné diela si však môžu pozrieś nielen Bratislavèania, ale v novembri boli vystavené
aj v Bruseli a v decembri sa výstava presúva do priestorov galérie v Caraffovej väznici
v Prešove.
(mig)
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Deò vojnových veteránov na prešovskom cintoríne

Deò vojnových veteránov si pripomenuli úèastníci pietneho aktu na prešovskom
cintoríne. Na hroby pritom položili èervené maky, ktoré sú symbolom tohto dòa.
„Aj napriek odstupu desiatok rokov sa tu vznáša aj smútok
rodín i blednúce spomienky na otcov, synov èi bratov. Náhrobné kamene, ako symboly veènosti, sú však odkazom pre nás,
aby sme nezabúdali a pripomínali si hrdinstvo týchto vojakov
i cie¾, kvôli ktorému zahynuli oni, keï bojovali za svet bez vojen, za pokoj èi spoluprácu medzi národmi. Každému z nich
patrí veèná úcta a vïaka,“ vyslovil prešovský viceprimátor Martin Ïurišin vo svojom príhovore k úèastníkom pietnej spomienky.
V Prešove na hlavnom cintoríne vyjadrili úctu zosnulým vojakom príslušníci 2. mechanizovanej brigády v Prešove, významné osobnosti Prešova, zástupcovia samosprávy, štátnych
i mimovládnych inštitúcií.
Týmto pietnym aktom sa vzdal hold hrdinstvu tých, ktorí padli na bojiskách svetových vojen
za slobodu a mier, alebo zomreli pri plnení si svojich služobných povinností aj v súèasnosti.
Na prešovskom cintoríne je pochovaných viac ako 1 500 padlých vojakov rakúsko-uhorskej
armády z obdobia 1. svetovej vojny a vyše 1 400 padlých nemeckých vojakov z 2. sv. vojny.
(mig)

Deò materských škôl je v Prešove nielen 4. novembra
Štvrtý november je vyhlásený za Medzinárodný deò materských škôl. O tom, že
v meste Prešov je pozornosś naším škôlkam venovaná celoroène svedèia ich
celoroèné aktivity a projekty skvalitòujúce výchovu i vzdelanie. Jedným z príkladov je
aj projekt Ekosrdieèko realizované MŠ Sabínka.
Environmentálna výchova v materskej škole poskytuje dostatok možností na vytváranie vzśahu
dieśaśa k životnému prostrediu. Jednou z aktivít materskej školy Sabínka v Prešove je vybraś si svoj
strom a zdokumentovaś svoje pozorovania fotografiami, kresbami, rôznymi aktivitami a výtvarnými
prácami. „Deti si ho spolu s pani uèite¾kami oznaèia emblémom triedy, odfotia, nazbierajú
jeho farebné listy a nakreslia. Pri zisśovaní zaujímavosti o konkrétnom strome nám pomohli
aj naši rodièia, ktorí nás podporili. Súèasśou projektovej aktivity je aj vytvorenie arboréta, èo
nám umožní podeliś sa o získané vedomosti s verejnosśou. Deti túžia pochopiś svet okolo
seba,“ uviedla pre agentúru TASR Helena Kordiková. Tento projekt je len tematickou ukážkou,
ako vynikajú prešovské škôlky. Každá z nich sa pýši vynikajúcimi výsledkami a výnimoènými aktivitami: Centrum excelentnosti (MŠ Važecká), Euroroprávky (MŠ Bajkalská), Zelená škola (MŠ
Budovate¾ská, MŠ M.Nešpora, MŠ Solivarská), Mestská šarkaniáda (MŠ Bernolákova), Fantázie
z plodov jesene (MŠ M. Nešpora), Deò jablka (MŠ Èapajevova), Perníkove Vianoce (MŠ Bajkalská), Mám básnièku na jazýèku (MŠ Sabinovská), Kriedová rozprávka (MŠ Èsl. armády), K¾úèik
do divadla (MŠ Bernolákova), Detské taneèné kreácie (MŠ Zemplínska), Záhradná galéria (MŠ
Bratislavská, MŠ Sládkovièova), Dopraváèik (MŠ Solivarská, MŠ Važecká), Náš potôèik (MŠ Solivarská), Voòavá pesnièka (MŠ Mukaèevská), Olympiáda hviezdièiek (MŠ Budovate¾ská), Olympiáda v plávaní (MŠ Bajkalská), Rozlúèky s predškolákmi (všetky MŠ), Jurmak na Jurkovièke (MŠ
Jurkovièova), Country bál (MŠ Bratislavská)
(vkg)

Kultúra

Divadlo Jonáša Záborského
Námestie legionárov 6
01.12. – 10:00 – VS
BUDULÍNČEK
pre školy
autor: Vít Peřina – réžia: Marek Zákostelecký
01.12. – 18:30 – HB
REVÍZOR 20x
5/6/8 €
autor: Nikolaj Vasilievič Gogoľ – réžia: Michal Náhlík
02.12. – 10:00 – VS
BUDULÍNČEK
pre školy
02.12. – 18:30 – HB
REVÍZOR
organizované
04.12. – 16:00 – VS
BUDULÍNČEK
5€
mikulášske predstavenie
05.12. – 10:00 – VS
BUDULÍNČEK
pre školy
05.12. – 18:30 – HB
NEMÁ KOCÚR VEČNE HODY
3/4/6 €
autor: Alexander Nikolajevič Ostrovskij – réžia: Ľubomír Vajdička
06.12. – 10:00 – VS
BUDULÍNČEK 20x
pre školy
06.12. – 18:30 – MS
DOBRÚ, MAMI
5€
autorka: Marsha Norman – réžia: Jakub Nvota
07.12. – 10:00 – VS
BUDULÍNČEK
pre školy
07.12. – 18:30 – HB
VŠETKO NAJLEPŠIE!
3/4/6 €
autor: Ray Cooney – réžia: Michal Náhlík
08.12. – 10:00 – HB
VŠETKO NAJLEPŠIE!
pre školy
08.12. – 18:30 – MS
HOSTINA DRAVCOV 20x
6€
autori: Vahé Katcha – Julien Sibre – réžia: Michal Náhlík
Platí 50% zľava na karty EURO 26 – ISIC – ITIC.
09.12. – 18:30 – HB
OBCHOD NA KORZE
3/4/6 €
autor: Ladislav Grosman – réžia: Marián Pecko
11.12. – 16:00 – VS
JANA Z ARKU
10/12 €
autori: Michal Náhlík – Martin Husovský – Róbert Mankovecký
– Renata Ptačin; réžia: Michal Náhlík
12.12. – 10:00 – HB
OBCHOD NA KORZE
pre školy
12.12. – 18:30 – MS
TUČNÉ PRASA
6€
autor: Neil LaBute – réžia: Jakub Nvota
Nevhodné a neprístupné do 18 rokov.
13.12. – 10:00 – VS
JANA Z ARKU
pre školy
13.12. – 16:00 – MS
KLUB PRIATEĽOV DJZ
voľný vstup
13.12. – 18:30 – HB
ODPÍSKANÉ 10x
3/4/6 €
autor: Zoltán Egressy – réžia: Mariana Luteránová
14.12. – 10:00 – VS
BUDULÍNČEK
pre školy
14.12. – 18:30 – MS
PSIE SRDCE
6€
15.12. – 18:30 – HB
ODPÍSKANÉ
3/4/6 €
15.12. – 18:30 – MS
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ŠČEDRYJ VEČUR
organizované
folklórny koncert PUĽSu
16.12. – 18:30 – HB
REVÍZOR
5/6/8 €
17.12. – 19:00 – VS
MELÓDIE ŠŤASTIA
12 €
charitatívny koncert
19.12. – 18:30 – MS
ŽENBA
6€
autor: Nikolaj Vasilievič Gogoľ – réžia: Svetozár Sprušanský
20.12. – 10:00 – HB
REVÍZOR
pre školy
20.12. – 17:00 – VS
SLÁVNOSTNÉ ODOVZDÁVANIE CIEN PSK
A PREDSEDU PSK
organizované
21.12. – 10:00 – VS
JANA Z ARKU
pre školy
21.12. – 18:30 – MS
AMADEUS
6€
autor: Peter Shaffer – réžia: Michal Náhlík
Platí 50% zľava na karty EURO 26 – ISIC – ITIC.
22.12. – 10:00 – VS
JANA Z ARKU
pre školy
26.12. – 16:00 – VS
JANA Z ARKU 70x
10/12 €
štefanské predstavenie
28.12. – 18:30 – HB
VŠETKO NAJLEPŠIE!
3/4/6 €
30.12. – 18:30 – VS
JANA Z ARKU
10/12 €

Divadlo Alexandra Duchnovièa
Jarková 77
7.12. o 19:00 na VS
KOVÁČI
4/2 €
Autor: Miloš Nikolič; Réžia: Ľuboslav Majera
9.12. o 19:00 na MS
PROJEKT HOLDEN
Autori: Zuzana Galková, Anežka Chromeková, Jakub Janotík Rebeka Mikušová, Magdaléna Neveďalová; Réžia: Zuzana Galková
Hosťujúce divadlo
15.12. o 19:00 na VS
POSADNUTÍ
4/2 €
Autor: F. M. Dostojevskij; Réžia: Branislav Mazúch
predpremiéra
16.12. o 19:00 na VS
POSADNUTÍ
5€
Autor: F. M. Dostojevskij; Réžia: Branislav Mazúch
1. premiéra
21.12. o 19:00 na VS
POSADNUTÍ
4/2 €
Autor: F. M. Dostojevskij; Réžia: Branislav Mazúch
2. premiéra

Hvezdáreò a planetárium
Dilongova ul. è. 17
1.12. (štvrtok) o 18:00 h
HUDBA POD HVIEZDNOU OBLOHOU – ABBA
2€
Program vhodný pre stredoškolákov a dospelých. Uvádza:
PaedDr. Juraj Humeňanský
3.12. (sobota) o 11:00 h
ARIADNINA ČELENKA
1€

Kultúra
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pre najmenších školákov
7.12. (streda)
1€
o 17:00 h KÚZELNÁ FYZIKA – živé vystúpenie (Mgr. Michal
Figura)
o 18:00 h POZOROVANIE
VEČERNEJ
OBLOHY
ĎALEKOHĽADMI HVEZDÁRNE
ZIMNÁ OBLOHA – náučný program v planetáriu
8.12. (štvrtok) o 18:00 h
VESMÍR JE NÁŠ SVET
2€
10.12. (sobota) o 11:00 h
AKO JE SLNIEČKO ĎALEKO
1€
pre deti od 4 rokov.
14.12. (streda)
1€
o 17:00 h KÚZELNÁ FYZIKA – živé vystúpenie (Mgr. Michal
Figura)
o 18:00 h POZOROVANIE
VEČERNEJ
OBLOHY
ĎALEKOHĽADMI HVEZDÁRNE
ZIMNÁ OBLOHA – náučný program v planetáriu
15.12. (štvrtok) o 18:00 h
HUDBA POD HVIEZDNOU OBLOHOU
– THE BEATLES
2€
Program vhodný pre dospelých a dospievajúcich.
17.12. (sobota) o 11:00 h
VESMÍRNE OTÁZNIKY
1€
pre deti od 5 rokov.
21.12. (streda)
1€
o 17:00 h ZA ČIERNYM SLNKOM PO SVETE – prednáška
(RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.)
o 18:00 h POZOROVANIE
VEČERNEJ
OBLOHY
ĎALEKOHĽADMI HVEZDÁRNE
ZIMNÁ OBLOHA – náučný program v planetáriu
22.12. (štvrtok) o 18:00 h
HUDBA POD HVIEZDNOU OBLOHOU
– LUCIANO PAVAROTTI
2€
Uvádza: PaedDr. Juraj Humeňanský
29.12. (štvrtok) o 18:00 h
HUDBA POD HVIEZDNOU OBLOHOU
– MIKE OLDFIELD
2€
vhodný pre dospelých a dospievajúcich.

Park kultúry a oddychu
Hlavná 50
3.12.2016 o 10. – 18. hodine v Kultúrnom stredisku Šváby
MIKULÁŠSKA BURZA
Aj Vy máte plnú skriňu vecí, ktoré už nenosíte? Máte lyžiarsku
výstroj? Oblečenie na zimu pre deti a dospelých? Chcete predať, kúpiť, vymeniť? Príďte na „Mikulášsku burzu“. Registrácia
na pkosvaby@condornet.sk, babyaerobic@gmail.com, info na
051 / 779 47 95, 0905 / 657 023.
11.12.2016 – od 9:00 do 14:00 – historická sála PKO
XVII. PREŠOVSKÁ ZBERATEĽSKÁ BURZA
11.12.2016 – o 16:00 – historická sála PKO,
KRAJINA PIRÁTOV
4.- €
Pre deti od 4. rokov
16.12.2016 – 8:00 hod. – pešia zóna
„BURZA STAROŽITNOSTÍ A KURIOZÍT“
31.12.2016 o 22:00 pešia zóna
SILVESTER 2016
G.O.D.´S, HEĽENINE OČI , ohňostroj, novoročný prípitok , DJ
Fonbox

Caraffova väznica
Jarkova 28/A
8.12. 2016 o 17. hodine Caraffova väznica
EUROROZPRÁVKY
Výstava potrvá do 7.1.2017

Krajské múzeum v Prešove
Hlavná 86
01.10.2013 – 31.12.2016
VTÁCTVO PREŠOVSKÉHO OKRESU
13.10.2016 – 5.2.2017
70 ROKOV MODELÁRSTVA V PREŠOVE
3.11.2016 – 4.12.2016
JESENNÁ TATRANSKÁ KRAJINA
8.12.2016 – 19.3.2017
SVET DOBOVEJ REKLAMY

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.
10.11.2016 – 8.1.2017 – Malá výstavná sieň – Hlavná 53:
JÁN KRLIČKA / INSITNÁ TVORBA
Vernisáž: 10.11. vo štvrtok o 16.00 hodine.
10.11.2016 – 8.1.2017 – Suterén – Hlavná 53:
SOCHÁRSTVO 20. STOROČIA ZO ZBIEROK ŠARIŠSKEJ
GALÉRIE

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 – Zimná prevádzka:
november – marec: utorok – sobota: 8.00 – 16.00
Maximálny počet návštevníkov na jeden vstup je 50!
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Tradičný slovenský výrobca nábytku
Platnosť akcie: 15. 12. 2016 - 14. 1. 2017

Séria MANHATTAN kombinácia 02B
š/v/h: 322,7/206,6/50 cm
vyhotovenie: biela arctic vysoký lesk
/dub pílený bardolino

1216€

699€

Ďakujeme Vám
za prejavenú dôveru v roku 2016
a prajeme pokojné prežitie
vianočných sviatkov

a všetko dobré v novom roku 2017

Pripravili sme Vám
Dom
D
om nábytku
náby tku D
Decodom
ecodom K
Košice
ošice
štedré Vianočné zľavy
Otváracie
Ot
Otv
O
t vá
tv
ára
rra
acie
ciie
ie hodiny:
hod
ho
din
iny
in
ny
y::
Infopult:
In
IInf
nff op
n
op
opu
pu
ult:
lt:
lt
t:
E-mail:
E-m
E
-m
mail
ail:
il
il:
Adr
A
Ad
drr e
d
essa
esa
s a:
Adresa:

PO
P
O-P
PI
PIA
PIA:
IA
I A:
A: 9
9:00
:00
:0
00
0
0-2
20:
20
20:00,
0
0::0
00
00,
0
0,, SO
SO - N
NE
NE:
E: 9
E:
9:00
:0
:00
:0
00
0 - 20:
20
2
20:00
0
0::0
00
0
2850
764
05
0
055
5
55
5 - 285
28
2
85
85
50
07
64
64
mopodke@decodom.sk
mo
m
mop
opod
op
od
odk
dk
k
ke@d
e@
e@d
e
@d
@de
@deco
eccco
eco
odom
dom
do
m.s
.sk
sk
k
P rrii Prachárni
Pr
Prrra
P
ach
a
ac
c há
ch
árn
rrn
ni 4/B
4//B
B - OC
OC Cassovia,
Ca
ass
ss
ss o
ov
ovi
viia,
v
a, 040
04
04
40
0 11
11 Košice
Košic
Ko
ššiic
ice
Pri

Náboženský život

18

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
Sobota: 5:45, 6:15,18:00
Sv. omše pre mládež: piatok 18:00
Sv. omše pre vysokoškolákov: 19:00
(pondelok pod¾a rozpisu UPC)
6.12.: Odpustová slávnosś sv. Mikuláša: 5:45,
6:15, 9:00 (pre GaCZŠ sv. Mikuláša),
12:00, 18:00
8.12.: Nepoškvrnené poèatie Panny Márie:
5:45, 6:15, 7:00, 8:00 (pre GSM),
12:00, 16:00, 18:00

15.12.: Duchovná obnova pre kresśanských
pedagógov bude o 14:45 v kaplnke
Božieho milosrdenstva, Poliklinika
Sekèov
24.12.: Štedrý veèer: 22:00, 24:00
25.12.: Narodenie Pána: 5:45, 6:30, 7:45,
10:00, 11:30, 18:00
26.12.: Sv. Štefan: 5:45, 6:30, 7:45,
10:00, 11:30, 18:00
31.12.: Sv. Silvester: 5:45, 6:15, 7:00,
16:00 (poïakovanie za milosti pre
celú farnosś)

Farský kostol Krista Krá¾a (Sídlisko
Sekèov)
Nede¾a: 6:00, 7:00, 9:00, 11:00, 18:00
Prac. dni: 6:00, 18:00 (pondelok, streda,
piatok), 9:00, 18:00 (utorok,
štvrtok)
Sobota: 7:00, 18:00
Sv. omše: pre deti – streda 18:00; pre
mládež – piatok 18:00
8.12.: Nepoškvrnené poèatie Panny Márie:
6:00, 9:00, 16:00, 18:00

24.12.: Štedrý veèer: 16:00 (pre deti),
22:00, 24:00
25.12.: Narodenie Pána: 7:00, 9:00,
11:00, 18:00
26.12.: Sv. Štefan: 6:00, 7:00, 9:00,
11:00, 18:00
31.12.: Sv. Silvester: 16:00 (nasleduje
ïakovná pobožnosś); 23:30 –
adorácia

Katedrálny chrám sv. Jána Krstite¾a
25.12.: Narodenie nášho Pána Ježiša Krista:
Nede¾a: sv. liturgie 5:50 (csl.), 8:00 (sl.),
5:50, 8:00, 10:00, 11:45, 18:00;
10:00 (csl.), 11:45 (sl.),18:00 (csl.);
veèiereò 17:00
utiereò 7:00, veèiereò 17:00
26.12.: Zhromaždenie k presvätej
Bohorodièke: 5:50, 8:00, 10:00,
Prac. dni: 5:45 (csl.), 7:00 (sl.), 16:30
(csl./sl.)
11:45, 18:00; utiereò 7:00, veèiereò
Sobota: 5:50, 7:00, 17:00 (veèiereò),
17:00
18:00 (sl.)
31.12.: 5:45, 7:00, 17:00 veèiereò,18:00
24.12.: Predveèer narodenia Pána: 7:00,
sv. liturgia 23:45 Eucharistická
8:00 (Krá¾ovské hodinky), 15:00,
pobožnosś
21:00 (Ve¾ké poveèerie)

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
Sobota: 7:00, 18:00
8.12.: Nepoškvrnené poèatie Panny Márie:
6:15, 9:00, 16:00, 18:00
9.12.: Celoprešovská mládežnícka sv. omša
o 18:00

24.12.: Štedrý veèer: 16:00 (pre deti),
22:00, 24:00
25.12.: Narodenie Pána: 6:00, 7:15, 8:30,
10:00, 11:30, 18:00
26.12.: Sv. Štefan: 6:00, 7:15, 8:30,
10:00, 11:30, 18:00
31.12.: Sv. Silvester: 16:00 (nasleduje
ïakovná pobožnosś); 23:30 –
adorácia

Farský chrám Povýšenia Sv. kríža
(Sekèov, Opál)
Nede¾a: 8:00, 10:00 (sl.), 11:45 (rím. kat.);
utiereò 7:00, 15:00 veèiereò
Všedné dni: pondelok 7:30 (csl.), 18:00
(sl.); utorok 18:00 (sl.); streda
7:40 (sl.), 18:00 (sl.); štvrtok
7:30 (csl.), 18:00 (sl.), 19:00 –
adorácia s požehnaním; piatok
7:30 (csl.), 18:00 (sl.)
Sobota: 7:30 (sl.)

24.12.: Predveèer narodenia Pána: 8:00
Krá¾ovské hodinky, 15:00 veèiereò
s liturgiou (sl.), 21:30 Ve¾ké
poveèerie s lítiou
25.12.: Narodenie nášho Pána Ježiša
Krista: 7:00 utiereò, 8:00 (csl.),
10:00 (sl.); So¾ná Baòa: 10:00 (sl.)
26.12.: Zhromaždenie k presvätej
Bohorodièke: 8:00 (sl.), 10:00 (csl.);
So¾ná Baòa: 10:00 (sl.)
31.12.: 15:00 ïakovná liturgia, 23:00
ïakovný akatist

Kostol sv. Jozefa – františkáni
Nede¾a: 8:00, 9:30, 11:00, 19:00;
pobožnosś 14:00
Prac. dni: 6:30, 8:00, 16:30; Sobota:
6:30, 16:30
8.12.: Nepoškvrnené poèatie Panny Márie:
6:30, 8:00, 16:30, 19:00
15.12.: Sv. omše ZA ŽIVOT s požehnaním
mamièiek, ktoré nosia dieśa pod
srdcom (16:30)

24.12.: Štedrý deò: 6:30, 24:00
25.12. a 26.12.: 8:00, 9:30, 11:00, 19:00
31.12.: 6:30, 16:30 (s ïakovnou
pobožnosśou)
Adorácia v Lurdskej kaplnke v pracovných
dòoch okrem prázdnin: 9:00-15:30
Adorácia v kaplnke relikvií každý štvrtok
okrem 8.12. o 18:00-19:00
Pobožnosś k sv. Antonovi- patrónovi
h¾adajúcich: každý utorok o 16:15

Farský chrám bl. hieromuè. Pavla Petra
Gojdièa (Sídlisko III)
Nede¾a: 8:00 (csl.), 10:00 (sl.), veèiereò
17:00 (sl.)
Všedné dni: 6:30, 18:00
24.12.: Predveèer narodenia Pána: 7:30
Krá¾ovské hodinky, 15:00 sv. liturgia
s veèieròou, 21:00 Ve¾ké poveèerie
s lítiou

25.12.: Narodenie nášho Pána Ježiša Krista:
8:00 (csl.), 10:00 (sl.) 16:00 +
myrovanie, 17:00 Ve¾ká veèiereò
26.12.: Zhromaždenie k presvätej
Bohorodièke: 8:00 (csl.), 10:00 (sl.)
31.12.: 18:00 (ïakovná sv. liturgia – sl.),
23:00 ïakovný akatist, 23:30
eucharistická pobožnosś

Farský kostol Najsvätejšieho mena
Ježiš a Mária (Nižná Šebastová)
Nede¾a: 8:00, 10:30
Pracovné dni: okrem stredy o 18:00, èasy
sa posúvajú pod¾a potreby

Sobota: 7:00
24.12.: polnoèná sv. omša
25.12.: 8:00, 10:30

Komunitno-pastoraèné centrum (Šváby)
Nede¾a: 7:30, 18:00
Všedné dni: pondelok: 17:30, utorok
a štvrtok 6:30

8.12.: Nepoškvrnené poèatie Panny
Márie: 17:00
24.12.: 16:00
25.12. a 26.12.: 7:30, 18:00
31.12.: 18:00 (nasleduje ïakovná pobožnosś)

Kostol sv. Jána Bosca – saleziáni
(Bottova ul. 9)
Nede¾a: 7:30, 9:00, 11:00

Prac. dni: 19:00 (utorok), 18:00 (streda,
štvrtok, piatok)
24.12.: 24:00
25.12. a 26.12.: 7:30, 9:00, 11:00

Kostol sv. Jána Krstite¾a (So¾ná Baòa)
Všedné dni: streda a piatok 17:30
8.12.: Nepoškvrnené poèatie Panny Márie:
17:00

24.12.: 24:00
25.12. a 26.12.: 8:30
31.12.: 15:30 (nasleduje ïakovná pobožnosś)

Kostol sv. Donáta (Cemjata)
Nede¾a: 10:15; ruženec 9:45
8.12.: Nepoškvrnené poèatie Panny Márie:
17:00

24.12.: Štedrý veèer: 22:00
25.12. a 26.12.: 10:15
31.12.: 16:00 (nasleduje ïakovná
pobožnosś)

Exercièný dom sv. Ignáca (Pod
Kalváriou)
Nede¾a: 6:30, 11:00
Všedné dni: 6:30 (okrem pondelka), 17:00
8.12.: 6:30, 17:00

24.12.: 6:30, 16:00, 24:00
25.12. a 26.12.: 6:30, 11:00
31.12.: 6:30, 17:00 (nasleduje ïakovná
pobožnosś)

Gréckokatolícka cirkev

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, 17:00; v prvú
nede¾u 11:00 s VP, poslednú
nede¾u aj 11:00; detské služby
Božie o 9:00 na fare
Streda: o 7:45 sú v chráme mládežnícke
sl. Božie pre žiakov a študentov
Evanjelickej spojenej školy, aj pre
verejnosś

Štvrtok: sl. Božie o 17:00
24.12.: Štedroveèerné služby Božie:
17:00, 22:00
25.12.: Sl. Božie na 1. slávnosś vianoènú:
9:00, 11:00, 17:00
31.12.: Sl. Božie na Silvestra: 17:00
Prisluhovanie Veèere Pánovej: 11.12.: 7:30;
18.12.: 7:30; 26.12.: 8:00

Cirkev bratská (Slovenská ulica 34)

Farský kostol Najsvätejšej Trojice
24.12.: Štedrý veèer: 24:00, v Opále: 21:30
(Solivar)
25.12. a 26.12.: 7:30, 10:00, 11:30;
Nede¾a: 7:30, 10:00, 11:30, 11:45 (v Opále)
v Opále: 11:45
Všedné dni: 6:30, 18:00 (okrem pondelka) 31.12.: 17:30 + adorácia; 23:30 ïakovná
Utorok: 7:50 pre SZŠ, 18:00
pobožnosś a požehnanie
8.12.: Nepoškvrnené poèatie Panny Márie:
6:30, 8:00, 18:00

Nede¾a: 10:00 bohoslužba
Streda: 18:00 biblická hodina
24.12.: 15:00

Kostol sv. Františka Xaverského
(Šalgovík)
Nede¾a: 9:00
24.12.: Štedrý veèer: 24:00

Cirkev adventistov siedmeho dòa (Štefánikova ulica 12)

25.12.: Narodenie Pána: 9:00
26.12.: Sv. Štefan: 9:00
31.12.: Sv. Silvester: 16:00

25.- 26.12.: 10:00
31.12.: 18:00

Reformovaná kresśanská cirkev
Každá 2. a 3. nede¾a v mesiaci: sl. Božie o 11:00 v Evanjelickom a.v. chráme Sv. Trojice
26.12.: 11:00

Každú sobotu 9:30 – 10:30 štúdium Biblie

11:00 bohoslužba

Zmena programu vyhradená, pripravil: -tm-

©

8.00 – 18.00 hod.

Pondelok – Piatok:

OTVÁRACIE HODINY

lekaren@grkatpo.sk

051 / 756 26 27

oproti Hotelu Dukla
v budove arcibiskupského úradu

HLAVNÁ 1, PREŠOV

s v. K o z m u a D a m i á n a

LEKÁREŇ

MAGNESIUM 250 mg PHARMAVIT 20 eff. tbl. len za 2,40 eur
ku každému receptu počas celého mesiaca.

+ darček ku každému nákupu

ZĽAVA 10%

23. december 2016

ZĽAVA 20%

16. december 2016

+ darček ku každému nákupu

ZĽAVA 20%

9. december 2016

+ PROMO od 12.00 do 18.00 hod.

ZĽAVA 20%

2. december 2016

VAŠA N O VÁ L EK Á R EŇ N A ZN Á M O M M I E STE
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Narodili sa v októbri 2016
Gazdiková Nina
Lešková Amália
Liška Branislav
Kolibab Timotej
Macáková Kristína
Marosi Tadeáš
Miglesová Lea
Žigmund Samuel
Dako Tomáš
Kot¾ár Nikolas
Kiròaková Lara

Petik Kristián
Kru¾áková Laura
Kova¾ová Tamara
Gdovinová Simona
Štroncer Oliver
Varga Richard
Žulková Sofia
Bartková Olívia
Kopcová Olívia
Šimko Teo
Ban Peter

Fides Dominik
Majirský Michal
Osifová Wanda
Škuta Viliam
Fenyeš Oliver
Pohlod Peter
Lièáková Anna
Pa¾uvová Michelle
Šima Branislav
Vavreková Alica
Boháèek Martin

Segedyová Dominika
Laurincová Tamara
Lukáè Jakub
Imrich Simon Vincent
Markuš Oliver
Gallová Ella
Ferencová Petra
Ambrová Zuzana
Funtálová Tamara
Adzimová Šarlota

Navždy nás opustili v októbri 2016
Doc. prof. PhDr. Sedlák Imrich
CSc., 83 r.
Maśašová Mária, 78 r.
Rondzík Mikolaj, 90 r.
Marguš Dušan, 69 r.
MVDr. Križalkoviè Štefan, 76 r.
Kováè Peter, 49 r.
Marušinová Mária, 85 r.
Jurášková Alžbeta, 85 r.
Suèková Margaréta, 89 r.
Ganigovský Ivan, 68 r.
Kaštánek Hubert, 80 r.
Tomèík Jozef, 77 r.

Karnišová Terézia, 86 r.
Zahurák Ján, 76 r.
Krafèíková Alžbeta, 79 r.
Koèišová Irena, 79 r.
Hrabiková Mária, 73 r.
Èislikovský Jozef, 86 r.
Mašèák František, 59 r.
Beísetzer Jozef, 94 r.
Kolcunová Zuzana, 80 r.
Zlatohlavá Magdaléna, 86 r.
Simoníková Žofia, 79 r.
Hlavková Sonja, 65 r.
Jušèaková Margita, 81 r.

Futó Imrich, 59 r.
Zvarová Božena, 95 r.
Bujòák Pavol, 80 r.
Sasarák František, 52 r.
Trebuòová Zuzana, 76 r.
Drobný Peter, 52 r.
Kubová Mária, 86 r.
Paleèek Jaroslav, 63 r.
Lukáèik Alexander, 81 r.
Kapitanèik Mikuláš, 55 r.
Demek Štefan, 85 r.

Uzavreli manželstvo v októbri 2016
Richard Holecy a Eva Tormová
Marek Sèislák a Alexandra Balèáková
Stanislav Kostráb a Natália Luptáková
Ján Košèo a Gabriela Krehe¾ová
Ing. Peter Brinda a Mgr. Lenka Chromá
Marián Kušnír a Marianna Kitková
Mgr. Matúš Žolna, PhD. a Mgr. Jana Mihalková
Roman Richtarik a Alžbeta Mudráková
Jozef Ïurík a Zuzana Hrbá¾ová
Igor Michalik a Zuzana Šebej-Kova¾ová
Miroslav Kucharik a Eva Hricová
Pavel Patleviè a Ing. Miroslava Hajduková
Lukáš Holinga a Veronika Rusnáková
Peter Sivák a Lenka Ferencová
Rastislav Šeliga a Andrea Timková
Mgr. Tomáš Timko a Mgr. Michaela Lacková
Dušan Baran a Lenka Vašèáková
Vladislav Minx a Petra Skokanová
Matúš Falat a Katarína Lieskovská

Marek Ilenin a Alena Matijová
Štefan Juhas a Bc. Zuzana Sarnecká
Miroslav Koèiš a Mgr. Zuzana Dolinská
Mgr. Stanislav Klimko a Mgr. Marianna Prokopová
Igor Bartek a Markéta Žigová
Peter Libera a Soòa Ko¾šovská
Tomáš Lièák a Veronika Krá¾ová
Ivan Olejár a Katarína Andrašèíková
Ondrej Ferenc a Stanislava Martonová
Pavol Ramáè a Ivana Babušáková
Patrik Kuchár a Ivana Kubíková
Petr Prouza a Juliána Miškufová
Michal Janko a Lívia Kollárová
Ing. Marián Jankura a Mgr.Jana Keše¾áková
Ondøej Perlinger a Dominka Fedorková
Jonathan Grixti a Dominika Siváková
Ing. Peter Gmitro a Mgr. Tatiana Sabolová
Mgr. Ján Fecko a Ing. Gabriela Dzurišová
Maroš Šotik a Juliana Repková

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
REKLAMA V MINULOSTI
Reklama je fenoménom dnešnej
doby, je všadeprítomná a takmer
všemocná. Kde sa vzala a v akých
podobách sa òou ¾udia stretávali
v minulosti? Aká bola reklama u nás
na Slovensku a v Prešove pred sto
rokmi? Odpovede na tieto i ïalšie
otázky súvisiace s reklamou sa
v spolupráci s Krajským múzeom
v Prešove pokúsime nájsś na
decembrovom Objavovaní Prešova.
A na záver zverejníme reklamu na
objavkové témy, ktoré nás èakajú
v budúcom roku.
Chcete vedieś viac? Príïte v sobotu 10. decembra 2016 o 10.00 alebo v nede¾u 11. decembra 2016
o 14.00 pred Mestské informaèné centrum v Prešove 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 – poèas víkendu: 2,30 €
Zvedavé deti zadarmo
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Salón krásy

Salón krásy
Krásne V
ian

o ce

Nekupujte darcek,
venujte zážitok
Kaderníctvo
derníctv
ozmetika
ozme
ozm
Masáže
Manikúra
anik
an
ikúr
úr
úra
Pedikúra
Pe

December v znamení štedrosti

Cena

NOVINKA! DIAMANTOVÁ MIKRODERMABRÁZIA

12,90 €

1 OŠETRENIE

39,90 €

ÚKAN
ÚKANÁ
FÚKANÁ

(jemné zbrúsenie pokožky diamantovými kryštálmi)

ˇ
Ku
K
u kozmet.
kozmet. balícku
balíck
alícku
alíck
BEAUTY
BE UTY DELUXE
BEA

ˇ
ˇ
(povrchové
ovrchové cistenie
pleti, peeling,
p
zmäkcovadlo/naparenie,
arenie, hlbkové cistenie,
ˇ
áž tváre, krku
krku a dekoltu, pletová
k
maska ssérum,
érum, záv.
áv.. úprava)
áv
úprava)
masáž
maska,
´

K FARBENIU + FÚKANEJ

(umývanie, farbenie, fúkaná, styling)

Grátis
(pri absolvovaní
6-tich procedúr)

ˇ
29 - 51€ DENNÉ LÍCENIE

ˇ AKCIA
VIANOCNÁ

ˇ mihalníc + maska
Úprava a farbenie obocia,
len 9,90 €
Hlavná 50, Prešov

0907 10 88 77

.salonkrasysavoy.sk
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Hovoriś o problémoch je cestou k ich riešeniu
Nezatváraś oèi, neignorovaś, ale poukázaś na problém a predstaviś jeho riešenie
bolo alfou a omegou akcie, ktorú si organizátorky podujatia Drogy – Mládež –
Dnes zvolili za svoju pri odbornej konferencii venovanej jednej z najvážnejších
tém dnešnej modernej spoloènosti, drogovej závislosti u mladých. Záštitu nad
odborným podujatím prevzala primátorka Prešova Andrea Turèanová, ktorá
ho zároveò aj otvárala, spoluorganizátorom bol Inštitút edukológie a sociálnej
práce Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove.
Závislosś v rôznych podobách èíha na slovenských sídliskách, pod oknami panelákov, èi v laviciach základných a stredných škôl. S mladými závislými v Prešove už
nieko¾ko rokov pracuje akreditované poradenské zariadenie Trojlístok, n.o., ktorého
predstavite¾ky sa rozhodli podujatím reagovaś na reálny, aktuálny stav drogových závislosti mládeže a mladých dospelých v regióne. „Našim cie¾om je vzbudiś a vyvolaś
verejnú diskusiu o tejto problematike, aby sa oficiálne pripustilo, že takýto problém
máme,“ povedala Denisa Šoltésová z n.o. Trojlístok. Zároveò zdôraznila, že dôsledky
u mladých ¾udí môžu byś tragické, keïže èoraz èastejšie sa u mládeže už nerieši len
alkohol, ale, starou terminológiou oznaèované, tvrdé drogy, ktorých užívaním môžu
príbehy mladých závislých konèiś bezvedomím èi kómou, trvalým poškodením životne
dôležitých orgánov alebo vyhasnutím mladého života v dôsledku predávkovania.
„Týmto problémom musíme predchádzaś a primárnou prevenciou je edukovaś,
hovoriś o tom, nezatajovaś,“ zdôraznil Vladimír Stanislav z lieèebného ústavu Predná hora, n.o. „Ak by sa s klientmi, ktorým sa v našom zariadení venujeme, teda
drogovo závislými dospelými pracovalo v adolescencii, dnes by neboli závislými,“
zdôraznil vo svojej prednáške auditóriu zloženého z výchovných poradcov a poradkýò, uèite¾ov a uèiteliek, špecialistov zo sociálnej oblasti i školstva, zástupcov mestskej
i štátnej polície a pod., dr. Stanislav. Kristína Poláková, psychlogièka z Trojlístka zas
poukázala na prípady, s ktorými sa zariadenie stretáva. „Dnes máme 236 klientov,
z toho je 39 mladej vekovej kategórie, preto nezatvárajme oèi, poïme radšej diskutovaś,“ povedala.
O dôsledkoch závislosti u mladých v podobe kriminálnych až trestných èinov z poh¾adu represívnej zložky a zákona, rozprával Štefan Džama z Okresného riadite¾stva
Policajného zboru v Prešove a o špecifických preventívnych programoch v sídliskovom
prostredí hovoril Peter Kulifaj z OZ Mládež ulice Bratislava.
Súèasśou bol aj sprievodný program, kde sa s odborníkmi z oblasti zdravého životného štýlu diskutovalo na témy zdravej výživy a športu i o tom, aké dôležité je venovaś
sa tejto oblasti v rámci prevencie pri vzniku rôznych patológií a rozvoji závislostí.
Týmto podujatím sa zaèal plniś jeden z jeho cie¾ov, a to diskutovaś o tejto téme
v našej spoloènosti a prezentovaś možnosti profesionálneho a koordinovaného prístupu k prevencii a riešenia súèasného stavu. Klienti môžu o pomoc požiadaś osobne,
priamo v priestoroch Trojlístka, organizácia však špeciálne poradenstvo ponúka aj
prostredníctvom telefonickej linky i online poradne (Konštantínová 3, Prešov, 0948
078 997, 051/7754479, trojlistokno@gmail.com)
(vkg)
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Zo života mestských častí
Sídlisko Sekèov je náš domov,…

…chceme ho maś útulný, uprataný, vykosený, s cestami bez výtlkov, s peknými
chodníkmi, kde nezakopneme. Chceme ho maś s upravenou zeleòou i verejnými
priestranstvami pre prechádzku, šport èi relax. Nieèo sa nám darí viac, iné
menej. Urobiś všetko naraz dokážu iba v reklame. Priblížiś sa èo najviac k tomu
cie¾u bolo zámerom mòa i mojich kolegov poslancov aj v roku 2016 v našej
mestskej èasti (MÈ 7) na Sekèove i v Šalgovíku.
Rok 2016 možno charakterizovaś ako rok intenzívnej rekonštrukcie a opravy èi údržby
ciest, chodníkov a zastávok MHD. Nové asfaltové koberce dostali cesty na ul. Ïumbierskej 6 až 30 a od ul. Èergovská 10 po ul. Ïumbierska 17. Rovnako aj najviac poškodené
chodníky a intenzívne pešie śahy na ul. Sibírskej, Èergovskej, Magurskej, Ïumbierskej,
Karpatskej èi Šrobárovej, ale aj chodník cez Šalgovík na ul. Sekèovskej. Dezolátna zastávka MHD na ul. Sibírskej už je minulosśou. Nový šat dostali aj zastávky MHD na ul.
Karpatskej, Jurkovièovej i Sekèovskej.
Parkovanie je v našej MÈ 7 asi najvypuklejším problémom. Aj v tejto oblasti sa veci
pohli k zlepšeniu kvality parkovania, ale aj k dobudovaniu parkovacích plôch. Štyri parkoviská na ul. Ïumbierskej a Sibírskej už nebudú maś provizórne plochy s jamami èi
mlákami. Beží aj príprava na kapacitné dobudovanie parkovacích plôch v celej našej
MÈ 7. Pevne verím, že sa tento zámer naplno rozbehne v r. 2017. Situácia s parkovaním
po chodníkoch a s „odtláèaním“ áut je už naozaj neúnosná.
Stav exponovaných dopravných križovatiek na ul. Arm. gen. Svobodu, ale aj parkovania, považujem naozaj za kritický a dlhé roky urgujem zlepšenie tohto stavu. Obchvaty,
ktoré sú v réžii štátu, žia¾ napredujú ve¾mi pomaly. VMÈ 7 preto vyèlenil prostriedky aj na
projektové dokumentácie (PD), ktoré pomôžu zlepšiś dopravný prístup k MŠ Jurkovièova
i ZŠ Šrobárova. Treba zaèaś! PD k rekonštrukcii križovatky ul. Arm. gen. Svobodu a ul.
Jurkovièova a Pod Táborom, ale aj k riešeniu dopravy pri ul. Šrobárova finišuje. Ešte stále
dobieha aj oprava èi údržba viacerých poškodených úsekov chodníkov, ale aj dobudovanie ïalšej etapy chodníka v Mestskom parku Sekèov.
Aj mòa by potešilo, keby sa mohli tieto práce urobiś
vo väèšom rozsahu a rýchlejšie. Žiadna peòaženka však
nie je bezodná. A èasové harmonogramy i pracovné kapacity si musia daś „do laty“ dodávatelia. Chcel by som
poïakovaś všetkým vám, milí Sekèovèania, za trpezlivosś
i pochopenie k obmedzeniam, bez ktorých by sa tieto rekonštrukcie a opravy nedali zrealizovaś. A keïže vianoèné
obdobie už klope na dvere, rád by som vám v mene svojom i mojich kolegov poslancov Andrašèíkovej, Antolovej,
Ïurišina a Janka zaželal požehnaný adventný èas a krásne a pokojné vianoèné sviatky v kruhu svojich najbližších.
Zároveò vám prajem šśastný a požehnaný nový rok 2017.
Stanislav Kahanec, predseda VMÈ 7

Šport / Spoločenská rubrika
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Kulturisti súśažili v Prešove o Tatranský pohár
Tradièná kulturistická súśaž o Tatranský pohár si v Prešove našla po Poprade
nové zázemie. Jeden z pohárov venovala aj primátorka Andrea Turèanová.
Už 36. roèník podujatia Tatranský pohár, medzinárodnej pohárovej súśaže v kulturistike, klasickej
kulturistike, men´s physique, bodyfitness a bikiny
fitness žien sa tentoraz uskutoènil v Prešove. Po rokoch, kedy sa táto tradièná súśaž konala v Poprade,
sa tak zaèína udomácòovaś v centre Šariša.
Hlavý organizátor Power club Prešov na èele so
Slavomírom Liptákom a spoluorganizátori PKO Prešov a ŠK Galaxy 2 Poprad urobili všetko pre zdarný
priebeh súśaže, pre ktorú zvolili priestory Športovej
haly hotelovej akadémie.
Súśaž mala bezproblémový priebeh, bola bez
zbytoèných prestojov, nesporne vïaka organizátorom môžu byś aj športovci nadmieru spokojní, pretože za dosiahnuté umiestnenia dostali vecné ceny a tí
najlepší aj finanèné odmeny. Generálnym partnerom
súśaže bola spoloènosś BioTechUSA.
•••
Absolútnym víśazom v kulturistike sa stal Peter
Tatarka.
Najlepšie pripravenou bikiny fitneskou sa stala Timea Trajte¾ová.
Najlepšie pripraveným pretekárom v kategórii men´s physique (pohár venovala primátorka mesta Prešov Andrea Turèanová) sa stal Pavol Chodelka.
(mig)

Živena
Ste èinorodá, tvorivá, agilná a so záujmom o celospoloèenské dianie? Chcete
byś aktívna aj v rámci spolku Živena? Napíšte do Vianoc priamo na pracovnú
mailovú adresu primátorky Andrey Turèanovej: primatorka@presov.sk.
•••
Najstarší slovenský ženský spolok Živena bol založený v roku 1869. Po 40-roènej
prestávke obnovil svoju èinnosś v roku 1990. Znovuzaložená Živena nadväzuje na svoje
osvedèené tradície a prispôsobuje ich podmienkam, požiadavkám a potrebám dnešných
slovenských žien. Živena bola a chce zostaś nadstraníckym a nadkonfesijným spolkom
a združovaś ženy bez oh¾adu na ich stranícku príslušnosś alebo vierovyznanie. Èinnosś
spolku je zameraná na široké spektrum aktivít, ktoré reagujú na potreby súèasnej modernej spoloènosti.
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Šport
„Renesancia“ velodrómu

Celoslovenská jedineèná športová stavba sa zaèína revitalizovaś. Unikát, akým
je prešovský velodróm tak dostane novú betónovú plochu i mantinely.
Do konca tohto roka sa na cyklistickom velodróme zrealizujú stavebné úpravy vo výške takmer
82 000 eur. Práce zahàòajú úpravu
betónovej plochy oválu a obnovu
mantinelov.
Zhotovite¾om diela je spoloènosś
C.M.R. Slovakia, s.r.o. Prešov, ktorá
vzišla z procesu verejného obstarávania. Práce budú v zmysle zmluvy
ukonèené ešte do konca tohto roka.
V revitalizácii tohto celoslovenského unikátu olympijských parametrov chce Mesto Prešov pokraèovaś v závislosti od finanèných možností, ráta sa s inštaláciou kamerového systému,
úpravou priestoru h¾adiska pre divákov a návštevníkov, ozvuèovacím systémom a podobne. Do konca roka preto bude podaná žiadosś na výzvu Ministerstva školstva, zároveò
bude tento cyklistický objekt zaradený aj do investièného plánu na budúci rok.
(vkg)

Podujatia Regionálnej rady Klubu slovenských turistov v Prešove
na mesiace december 2016 a január 2017
3. december 2016
Mikuláš medzi turistami
KST KPT Prešov
Mgr. Tatiana Petrušová, 0903 619 828
26. december 2016
Štefanský výstup na Kapušiansky hrad
KST Jantar Kapušany
Ing. Miroslav Bohata, 0905 498 760
31. december 2016
Silvester na Šarišskom hrade
RR KST Prešov
Juraj Fi¾akovský, 0907 529 461
15. január 2017
Hermanovský ŠLID
KST Chotarna Hermanovce
Florián Valenèín, 0905 490 266
22. január 2017
27. roèník Zimný prechod Slanských vrchov KST ZVL Prešov
František Bednár, 0907 105 086
Viac informácií na www.kstpo.sk
Zmena programu možná – informácie: vedúci podujatia.
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Termíny zasadnutí výborov v mestských èastiach
v Prešove – december 2016, január 2017
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
1.12.2016 (štvrtok) o 17.00 hod. v Kultúrnom stredisku PKO Centrum na Prostìjovskej ul. è. 35D
12.1.2017 (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
1.12.2016 (štvrtok) o 17.00 hod. v ZŠ na ul. Èeskoslovenskej armády è. 22 – v jedálni na Odborárskej ul. è. 30
5.1.2017 (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.
5.12.2016 (pondelok) o 17.00 hod. v Dennom centre na Sabinovskej ul. è. 34
11.1.2017 (streda) o 17.00 hod. v Dennom centre na Sabinovskej ul. è. 34
Výbor v mestskej èasti è. 4 (Staré mesto)
Ing. Renáta Fedorèíková (predsedníèka), Valéria Drobòáková, Ing. Štefan Kužma, PhDr. Janette
Langová
5.12. (pondelok) o 15.00 hod. v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove na Jarkovej ul.
è. 24 (I. poschodie)
9.1.2017 (pondelok) o 15.00 hod. v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove na Jarkovej
ul. è. 24 (III. 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
5.12.2016 (pondelok) o 18.00 hod. v Kultúrnom stredisku PKO na Švábskej ul. è. 27 v Prešove
– Solivare
2.1.2017 (pondelok) o 18.00 hod. v Kultúrnom dome PKO na Solivarskej ul. è. 80 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
1.12.2016 (štvrtok) o 17.30 hod. v ZŠ na Májovom námestí è. 1
12.1.2017 (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
1.12.2016 (štvrtok) o 17.30 hod. v jedálni ZŠ na Šrobárovej ul. è. 20
12.1.2017 (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 – december 2016, január 2017
DEÒ

ÈAS

MIESTO

14.00 – 15.00

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

05.12.2016 (pondelok)
12.12.2016 (pondelok)
19.12.2016 (pondelok)
02.01.2017 (pondelok)
09.01.2017 (pondelok)
16.01.2017 (pondelok)
23.01.2017 (pondelok)
30.01.2017 (pondelok)

Ing. Andrea Turèanová
primátorka mesta Prešov

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

Vianoèné programy 2016
8.12.2016 od 16.00 pešia zóna
Detský folklórny súbor HAVRANÈATA – Koledy
Detský folklórny súbor ŠARIŠ – Dobrá novina
Súkromné konzervatórium DEZIDERA KARDOŠA Prešov – Vianoèné fantázie
Spevácky zbor GAUDEAMUS pri Pedagogickej a sociálnej akadémii
v Prešove – Šśastné a veselé...
13.12.2016 od 16.00 pešia zóna
Folklórny súbor ROZMARIJA pri ABC CVÈ – Šarišské koledy
Mládežnícky dychový orchester BAŠTOVANKA
pri ZUŠ Mikuláša Moyzesa – Koledu vám nesieme
ŠARISKE GAVA¼IRE – Pozdrav z Ve¾kého Šariša Prešovèanom
Miešaný spevácky zbor NOSTRO CANTO PU – Vysokoškoláci koledujú...
ZBOR PRAVOSLÁVNEJ BOHOSLOVECKEJ FAKULTY PU v Prešove
– Christos Raždajetsja – Kristus sa rodí
Folklórna skupina JOŽKA PRÍHODU – Petrovianske šveta
15.12.2016 od 16.00 pešia zóna
Súbor RADOSŤ pri Dennom centre Družba – Èarokrásne Šarišské Vianoce
Folklórna skupina PREŠOVSKÍ HELIGONKÁRI – Od Prešova draška...
Spevokol DÚHA pri Dennom centre Popradská – Narodenie Božieho dieśatka
Folklórny súbor KARPAŤANIN pri ÚR ZRU SR – Kole jasna hvizda
Zbor GREGOS z Gregoroviec – Do noci tichej
16.12.2016 od 16.00 pešia zóna
Vianoèný set - Ivanna Bagová, Michal Chrenko – mix vianoèných piesní
Allan Mikušek – mix country a vianoèných piesní
20.12.2016 od 16.00 pešia zóna
Súkromná základná umelecká škola DAMA – Vianoèná DAMA
Folklórny súbor SOLIVARÈAN – Od Lucie do Vianoc
Spevácka skupina ROZKVET pri Dennom centre Sabinovská
– Dnes plesajme a spievajme
SO¼NOBANSKÁ HELIGÓNKA – Zmes ¾udových piesní a kolied
Chrámový zbor KRISTA KRÁ¼A – Prešov Sekèov – Vianoèná hviezda
22.12.2016 od 16.00 pešia zóna
Folklórna skupina PREŠOVSKÍ HELIGONKÁRI – Od Prešova draška...
Súkromné CVÈ a Súkromná ZUŠ EBONY – Zamrznuté cencú¾kovo
Súrodenci NOVOTNÍ a ich hostia – Christmas songs
Peter Milenky & band – Èas nádeje
Vianoèný set - Petra Magdová – mix vianoèných piesní
Modus memory Mariána Greksu
– legendárne hity skupiny Modus kombinované s vianoènými skladbami
www.presov.sk

PRIJATIE ZABEZPEÈUJE

Zmena programu a úèinkujúcich vyhradená!

Ing. Štefan Kužma
1. zástupca primátorky mesta
PhDr. Martin Ïurišin, PhD.
2. zástupca primátorky mesta

Dôležité telefónne èísla
Informácie o telefónnych èíslach na Slovensku 1181
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

