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TIPV NA VÝLElY OD PREDSEDU A POSLANCOV KRAJSKÉHO PARLAMENTU

Hrady, kaštiele, pamätníky i náučné chodníky
Prešovský kraj sa prezentuje ako mimoriadne atraktívna lokalita pre návštevníkov. Málokde nájdete na takom
malom kúsku zeme sústredené také veľké bohatstvo ako v Prešovskom kraji. Nachádza sa tu päťnárodných
parkov a 180 chránených území. Na území kraja sú sústredené viac ako dve tretiny všetkých nehnuteľných kultúrnych pamiatok Slovenska. Dnes vám prinášame tipy na výlety od predstaviteľov samosprávneho kraja.
Kam vám odporúčajú ísť na výlet?
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Peter Chudík. Sabinov
Náš kraj je plný krásnych miest a je veľmi ťažké si vybrať, každému vyhovuje niečo iné. Myslím si však, že každý by mal navštíviť naše dva hrady - Ľubovňa a Kežmarok a tiež drevené
chrámy na severovýchode, ktoré sú jedinečnou pamiatkou. Kto
ma pozná, vie, že mojou srdcovkou je pokoj v prírode - a preto by
som každému odporučil ísť si oddýchnuť a načerpať síl do lesa. A
je úplne jedno, či si návštevníci za svoj cieľ zvolia Poloniny, Pieniny alebo Tatry.
Tatranská Javorina

Štefan Biel'ak. Spišská Belá
Mojím tipom je rozhodne Spišská Belá. Naše mesto nie je
velké, ale určite mimoriadne atraktívne. V historickom dome na
námestí sídli múzeum, v ktorom sa návštevníkom predstaví vynálezca fotografického objektívu a zakladateľ modernej optiky
Jozef Maximilián Petzval. V kaštieli v Strážkach je unikátna kolekcia diel Ladislava Mednyánszkeho,
expozícia historického
nábytku, knižnica a prekrásny anglický park. Oproti kaštieľu
stojí renesančná zvonica a neskorogotický kostol sv. Anny. Spolu
s renesančným kaštieľom tvoria významný komplex národných
kultúrnych pamiatok. Na opačnej strane Spišskej Belej, asi jeden kilometer za mestom v smere na Tatranskú Kotlinu, leží Beliansky rybník. Prímestská oddychová zóna má nádherný výhľad
na Vysoké a čiastočne i Belianske Tatry. Okolo kaprového rybníka sú umiestnené informačné panely, rybársky dom s občerstvením a záujemcovia si môžu kúpiť aj rybársky lístok. Rybník
je východiskom bodom pre Beliansku cyklotrasu - deväť kilometrov dlhý chodník spája Spišskú Belú a Tatranskú Kotlinu.

Milan Cocul'a. Svidník
Okrem známych miest, ktorých v našom okrese je požehnane, dávam tip na menej známe miesto pre cudzích, ale pre domácich veľmi známy pamätník hrobu neznámeho ruského vojaka z 1. svetovej vojny. Pamätník leží len pár metrov pod Ostrým vrchom, pri ktorom sa každý rok slúži panychída za všetkých padlých v oboch svetových vojnách. Popri pamätníku
prechádza turistická trať, po ktorej sa zo Svidníka dá vyjsť na
Ostrý vrch a k spomínanému pamätníku, ktorá pokračuje na čiernu horu, kde je turistická rozhľadňa so zrubovou útulňou. Len
na skok od Čiernej hory je blízko staroslávna hora Makovica, kde
je postavený pamätník svätého Floriána Vraj žiadna socha tohto
svätca nie je postavená na vyššom mieste nielen na Slovensku a
vraj ani v Európe.

Beliansky rybník

Radoslav Čuha. Prešov
Poznám veľa jedinečných lokalít, ktoré sa vyplatí navštíviť.
Mám však dobrý tip na pekný výlet s deťmi, ak chce niekto vypadnúť z Prešova, ale zase nie veľmi ďaleko - do obce Pavlovce,
kde nájdete náučný chodník Tajch. Upravený chodník s informačnými tabuľami vedie krásnym prostredím lesnými cestami,
pričom je zreteľne vyznačený zelenou značkou. Na trase je niekolko oddychových zón s ohniskami, studničky i drevené zaujímavosti. okrem hlavného okruhu, ktorý má asi 5,5 kilometra,
je k dispozícii aj okruh pre deti spolovičnou dlžkou, Komu by sa
málilo, môže sa vykúpať na neďalekom kúpalisku. Druhou možnosťou je prechádzka na hrádok v Medziankach.Ani
nie polhodinový výstup na malý strážny hrad, z ktorého dnes zostali len
zvyšky zrúcanín, zvládnu aj deti. Komu nestačia zrúcaniny, len
tri kilometre ďalej je renesančno-barokový
kaštieľ v Hanušovciach nad Topľou s muzeálnymi
expozíciami. Vedľa neho je
v parku umiestnený aj unikátny archeopark.

Marián Damankoš. Prešov
Veľmi rád mám pešiu turistiku s peknými výhľadmi. Každému odporúčam prechádzku na trase Drienica - Lysá - oltár kameň - Baraníe - Minčol. Zvládnuť sa do tá za tri hodiny, s malými
deťmi za štyri. Odmenou budú nielen pekné výhľady na spišskošarišské medzihorie, ale pri dobrom počasí aj pohľad na tatranské štíty, nehovoriac o príjemnej prechádzke šarišskými lesmi.

Jozef Berta. Sol'
Pozývam všetkých pozrieť si poklady Slanských vrchov. Ide
o 15 lokalít severovýchodnej časti Slanských vrchov, ktoré s pomocou internetovej kampane vybralo a zdokumentovalo na webovej stránke slanskevrchy-vychod.sk
združenie Slanské vrchy východ. Nájdete medzi nimi Hanušovské viadukty, Hermanovské skaly, Ivanov vrch, Makovicu, kaštieľ v Hanušovciach, oblík,
Praporec, najvyšší vrch Slanských vrchov Šimonku, skaly pod
Pariakovou, Zamutovské skaly, Zapi kan a štyri náučné chodníky
- Bučí laz, Herlica, Tajch a Zámutovská kolejka,
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Vladimír Ledecký. Spišský Hrhov
Pozývam čitateľov do Spišského Hrhova, ktorý leží na trase
medzi historickou Levočou a Spišským hradom. V našej obci sa
nachádza 16 národných kultúrnych pamiatok. Vyniká medzi nimi ranogotický kostol sv. šimona a Júda s renesančnou vežou,
ktorého pôvodná stavba je datovaná do konca 13. storočia, kedy
bol pôvodne gotický. Kamenný cestný most zo 16. storočia má
štyri polia a je plne funkčný. Mimoriadny je neobarokový grófsky kaštieľ s kaplnkou, kde žila rodina Csákyovcov. Priamo pri
kaštieli je krásny historický chránený park, ktorý patrí medzi
päť najväčších a najzachovalejších
parkov Východného Slovenska. Medzi ďalšie objekty v obci patrí dom služobníctva, dve hospodárske budovy, tri brány, dve fontány, skleník, most, stavidlo,
jazero, pálenica s komínom, mlynica a sýpka. Tieto objekty majú
viac ako 120 rokov. Ešte nedávno sa uvažovalo o ich odstránení,
ale potom čo ich obec dostala do vlastníctva, došlo k ich masívnej rekonštrukcii. Kto dáva prednosť pohybu, môže navštíviť
obecné kúpalisko a odtiaľ cyklotrasou prejsť cez Odoricu do Levoče na Levočské vrchy.
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drevená ručne vytesaná socha sv. Huberta
výhľad na Kamenický hrad.

Z farmy je nádherný

Kamenický hrad

Socha kniežaťa Laborca

Vladimír Jánošík. Lipany
Medzi najnovšie zaujímavosti v regióne hornej Torsy, ktoré
sa oplatí ísť pozrieť, patrí freska Svätého Krištofa na kostole v Nižnom slavkove, ktorej rekonštrukcia sa skončila tento rok. Bola
objavená v roku 2013 pri rekonštrukcii kostola Narodenia Panny
Márie. Freska Svätého Krištofa mala pravdepodobne ochraňovať
pútnikov, keďže obec leží na ceste Via magna Ďalšou novou zaujímavosťou sú relikvie svätých vo Vyšnom slavkove, ktoré boli
náhodou objavené pri prestavbe domu vo Vyšnom slavkove v roku 2011.Tieto relikvie, Sv. Pavla apoštola, Sv.Judu Tadeáša ap., Sv.
Františka z Asissi, Sv. Terezky Ježiškovej. Sv. PlA X. Sv. Margity
panny, boli prinesené okolo roku 1970 rehoľnou sestrou z USA.Je
ich možné vidieť v kostole sv. Michala archanjela vo Vyšnom
slavkove. Upozorním ešte na dva kaštiele, ktoré dotvárajú charakter tohto regiónu. Je to pôvodne renesančný kaštieľ s parkom
v Šarišských Dravciach zo začiatku 17.storočia s dvoma hranatými vežami, ktorý bol v roku 1794 prestavaný a v roku 2014 zrekonštruovaný. Minulý rok bola tiež ukončená kompletná rekonštrukcia pôvodného kaštieľa v obci Rožkovany a kaštieľ bol sprístupnený verejnosti.
Freska v Nižnom Slavkove

Andrea TUrčanová. Prešov

pôvodný chrám stál v Habure už pred rokom 1510.Obec ho však
v roku 1759 darovala susednej obci Malá Poľana, kde nemali
vlastný chrám. Haburčania si vtedy postavili murovanú "cerkev". Malá Poľana však v roku 1935 kostolík predala do Hradca
Králové, kde stojí dodnes. Kostolík rozobrali a do Českej republiky previezli vlakom.

určite odporúčam do pozornosti obec Miklušovce a ich rozprávkový les škriatka Mikluša, nenáročný výlet v krásnom prostredí poteší malých i velkých.

Jozef Janiga. Poprad
Ako svoj tip určite
uvediem
Vysoké Tatry.
Nachádza sa tu množstvo
prírodných krás ale aj neobjavených zákutí. Určite
odporúčam
jednoduché
vychádzky k vysokohorským chatám, plesám alebo náročnejšie
túry na
sedlá a vrcholy. A pre
tých, ktorí chcú zažiť neopísateľný zážitok z najvyššie položeného bodu Karpatského
oblúka, odporúčam výstup na Gerlachovský štít.

Peter Molčan. Sabinov
Dať len jeden tip na výlet v Prešovskom kraji je pre mňa veľmi obtiažne, ale keďže som poslancom za okres Sabinov, určite
by som odporučil navštíviť po cyklotrase Sabinov - Pečovská Nová Ves - Ľutina areál gréckokatolíckej farnosti. Bazilika minor
v Ľutine s ikonostasmi a miniatúrne drevené kostolíky zo severovýchodného Slovenska stoja za povšimnutie. okrem toho sa
tam teraz dokončuje chrám s vyhliadkovou vežou, kde návštevníci môžu obdivovať prekrásnu scenériu prírody Čergovského
pohoria. Fyzicky zdatnejší môžu v túre pokračovať cez Olejníkov,
Majdan na vrch Lysá a cez Drienicu sa naspäť dostať do Sabinova, kde je možné aj osviežiť sa v mestskom kúpalisku.

Adrián Kaliňák. Medzilaborce

Eduard Vokál. Lipany
V našom okolí sú viaceré tradičné podujatia - v Lúčke Gajdica pána Mizeráka a za návštevu určite stojí Kamenický hrad.
Hradné slávnosti na Kamenickom hrade sa konajú už najbližší
víkend, 15.a 16.augusta Hradné slávnosti v prípade pekného počasia sú veľmi pekné a atraktívne. Upozorním ešte na farmu Kamenica v obci Kamenica, ktorá ponúka skvelé podmienky na agroturistiku' dá sa tam kúpiť ovčí syr, žinčica, jahňacie a hovädzie
mäso, med, domáci chlieb a pod., alebo sa zapojiť do rôznych organizovaných podujatí. V areáli bola v roku 2014 umiestnená

Každý by si mal určite prísť pozrieť sochu kniežaťa Laborca v
Habure. Má päť metrov a je umiestnená
na kamennom podstavci nad obcou. Vidieť ju budú aj v susedných Medzilaborciach
a Čertižnom. Socha symbolizuje uvedomenie si rusínskych koreňov miestneho obyvateľstva. Je to myšlienka povzbudenia, oživenia pamäti národa, ktorý tu pred časmi prebýval. V podstavci
sochy (1,7 m) sú vložené hrudy zeme zo 106 rusínskych obcí. Jej
autorom je akademický sochár Ján Ťapák. Už v rímskych kronikách je zaznamenané,
že na sever od Dunaja žije národ zvaný
Rutheni. Podľa legendy Húni knieža Laborca zabili alebo popravili v roku 903 po vyhratej bitke pri prameňoch rieky Sviržava.
Tá neskôr niesla jeho meno. V Habure návštevníci nájdu aj kópiu
pôvodného dreveného chrámu, ktorý stál v obci pred 250 rokmi.
Chrám je najmladším
dreveným kostolíkom na slovensku.
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Vo Valkom šariši 30. augusta vystúpi Olympic
AKCIU ŠARiŠAN NA ŠARiŠU PODPORí POSILNENÁ LINKA Č. 45 I KYVADLOVÁ DOPRAVA
Poslednú
prázdninovú
nedel'u, 30. augusta, sa v
športovom areáli vo Vel'kom Šariši uskutoční tretí
ročník podujatia Šarišan
na Šarišu. Hviezdou tohto ročníka bude jedna z
najväčších legiend českej
rockovej histórie, skupina Olympic.
V rámci hlavného programu
vystúpi Šarišan, speváčka Kristína, Kali&Peter Pann a niekoľko pesničiek s Olympicom si
zahrá aj dychová hudba Ministerstva vnútra pod vedením Oskara Rózsu .••Kirltúmyprogram

je velmi r6znorodý, aby sme
ulahodili každému návitev-

nfkovi, kedže podujatie je
určené pre celé rodiny. Samozrejme, nechýba fo1kl6mysúbor
&uiš1J1l, ktorý' bol vlastne d6vodom, prečo sme toto podujatie
pred štyrmi rokmi začali olpnizoVB~·vysvetľuje predseda
Prešovského
samosprávneho
kraja Peter Chudík.
Na deti budú už od desiatej
predpoludním v športovom areáli čakať detské atrakcie, prenosné dopravné ihrisko, hasičské autá i vozidlo na meranie
rýchlosti. Kultúrny program sa
začína popoludní o 13-tej hodine, kedy sa ako prví predstavia
žiaci Základnej umeleckej školy
vo Velkom Šariši a Šarišanček.
Počas programu sú pripravené

ukážky záchranných zložiek - bude pripravené veľké záchytvystúpia kynológovia i hasiči.
né parkovisko pri pivovare ŠaUplynulé ročníky podujatia Ša- riš. Pre všetkých motorizovarišan na Šarišu navštívilo viac ných účastníkov bude zabezpeako 6 000 ľudí. Na akcii, ktorá sa čená bezplatná kyvadlová autozačala ako oslava 45. výročia
busová doprava medzi pivovavzniku folklórneho súboru Ša- rom a ihriskom.
rišan, si zaspievali
Helena
Vondráčková i Peter Nagy a In- ••VelÍm, že obyvateHa využijú
túto prf1ežitost a spolu s nami
digo. V tomto roku organizátori
očakávajú ešte väčšiu účasť a ukončia letné pnízdninytým.to
preto posilňujú verejnú dopra- rodinným. festivalom. Na predcbádzajúdcb. ročnfkocb 511 nám
vu, aby neskolaboval dopravný
systém. Dopravný podnik mes- podarilo vytvorit úžasnú pohota Prešov posilní linku č. 45, dovú atmosféru. PredpoJds.ktorá bude v nedeľu od 12-tej do dám, že umelci nesklamú ani
toho roku a 30. augusta nás ča23-tej hodiny premávať dvakrát
za hodinu v časoch ako v pra- ká nezabudnute1ná nede1a.
covné dni. Pre tých, ktorí sa Všetký-ch srdečne pozývame, •
uzavrel Peter Chudík.
predsa rozhodnú prísť autom,

Prešovský samosprávny kraj
v zmysle zákona o posudzovaní vplyvov
na životné prostredie, oznamuje, že
24. augusta 2015

o 10.00 hod. sa uskutoční

verejné prerokovanie správy o hodnotení vplyvov územnej progn6zy Generel dopravnej infraštruktúry Prešovského
kraja na životné prostredie a konceptu územnej prognózy
Generel dopravnej infraštruktúry Prešovského kraja, ktorý je
v zmysle uvedeného zákona strategickým dokumentom pre
oblasť územného plánovania.
Miesto verejného prerokovania:
Úrad PSK, Námestie mieru 2, Prešov, velká zasadačka
(2.poschodie)
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