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Slovo na úvod

O niekoľko dní sa skončí prvá polovica volebného obdobia. Ďakujem vám za trpezlivosť a 
pochopenie toho, že ak má byť stavba pevná, nemožno ju budovať na blate, lebo by sme sa 
rýchlo dostali do kaluže. Najprv bolo potrebné močiar vysušiť, bahno odstrániť a v 
nasledujúcom roku môžeme začať stavať. Ďakujem mnohým z vás aj za podporu a 
povzbudenie. A keď na Silvestra o polnoci zaznie „Nad Tatrou sa blýska“ a rozžiari sa 
novoročný ohňostroj, bude to znamenie, že sa Trebišovu blýska na lepšie časy.

Marián Kolesár, primátor

Milí Trebišovčania.

12/2012

Pozývame Vás na 
spoločné privítanie nového roka s hudbou a ohňostrojom

31. decembra 2012 o polnoci pred Mestské kultúrne stredisko.

Prajeme vám pokojné Vianoce 
a úspešný nový rok 2013.

Vaše MESTO TREBIŠOV



Je to tu, obdobie, z ktorého má väčšina každoročne darujú občania, ide o stromy, Vandali žiaľ už stihli výzdobu poškodiť, 
z nás najväčšiu radosť. Preto v duchu ktoré je potrebné odstrániť. svetlá na stromčeku pred budovou 
Vianoc a slávnostnej atmosféry  mesto K minuloročnému LED osvetleniu pozemkového úradu neboli zavesené ani 
vysvietilo námestia, ulice, stromy a p ribudlo niekoľko nových (fontána na týždeň a skončili na kúsky. Technické 
tradičný Vianočný strom, ktorý nám svieti severnom kruhovom objazde a svetelné služby mesta Trebišov ju ihneď opravili.
v strede kruhového objazdu. Tieto stromy  vianočné gule zavesené na MsKS). 

Vianočná výzdoba

Ak láska topí ľad čo tuhá Zima vyčarila. Ak dá človek viac ako v sebe skrýva. Ak vládne všade ticho a počuť len praskať mráz. 
Padajúce vločky a v detských očiach vidieť jas. Tak prišla doba, keď každý pre každého má pár prívetivých viet, pre ten zázrak 

Vianoc a nad ich čaro nič krajšieho niet!

Čakali sme naňho celý rok a on školy v Trebišove, Cirkevného gymnázia, stredisko a Mesto Trebišov, sa tešili z 
konečne prišiel!  5. decembra prišiel súbor Trebišovčan, divadelný súbor z veľkej účasti a úsmevov na detských 
medzi nás Mikuláš. Poteši l  deti  Centra voľného času  a  pán Jančišin. Deti tvárach. Dúfajme, že budúci rok nám 
sladkosťami a všetkých zabavil kultúrnym si mohli obzrieť zvieratká z Centra prinesie na Mikuláša ešte viac radosti.
podujatím na námestí pred hotelom Tokaj. voľného času Príroda a živý Betlehem. 
Tu vystúpili žiaci Základnej umeleckej Organizátori podujatia, Mestské kultúrne 

Stretnutie s Mikulášom

Mestský park má konečne svojho správcu, na tel. čísle 0907 611 527, alebo 
správcu, je ním Ivan Moriak, ktorý má na osobne.
starosti jeho údržbu a dodržiavanie Mesto taktiež rozšírilo kamerový 
parkového poriadku, ktorého znenie je systém,  nainštalovali sa ďalšie  kamery, 
umiestnené na budove správy mestského ktoré slúžia na zabezpečenie hrobky 
parku (objekt bývalej športovej haly v Andrássyovcov pred vandalmi, ktorí 
parku). Ak máte podnety týkajúce sa opakovane poškodzovali našu národnú 
porušenia poriadku, obráťte sa na nového kultúrnu pamiatku.

Správa mestského parku a kamery

č odhadzovať odpad mimo nádob na to určených

č poškodzovať dreviny a rastliny

č kúpať sa v jazierku a loviť ryby

č usmrcovať a odchytávať živočíchy, poškodzovať alebo 
premiestňovať ich vývojové štádiá, prípadne iným 
spôsobom poškodzovať ich biotopy

č voľne púšťať domáce zvieratá, najmä psov a kúpať ich v 
jazierku

č poškodzovať zariadenie parku (osvetlenie, oplotenie, 
lavičky a pod.)

č táboriť, zakladať oheň, manipulovať s horľavinami

č vjazd motorových vozidiel

č rušiť nadmerným hlukom návštevníkov parku a budiť 
verejné pohoršenie najmä nadmerným požitím alkoholu 
a iných omamných látok, spať na lavičkách a vykonávať 
telesnú potrebu

č používanie petárd, zápalných telies, strelných zbraní 
vrátane vzduchoviek

V PRIESTOROCH PARKU JE ZAKÁZANÉ:

PARKOVÝ PORIADOK
MESTSKÉHO PARKU V TREBIŠOVE



Základná škola M. R. Štefánika sa zapojila do projektu Comenius – školské partnerstvá, 
pod názvom The Magic Spirit of Universe - Music. Tento projekt bol schválený Národnou 
agentúrou SAAIC v Bratislave. Na tomto projekte pracuje šesť krajín – Turecko, Estónsko, 
Španielsko, Fínsko, Maďarsko a Slovensko. Vybraní žiaci  školy budú mať možnosť osobne 
navštíviť niektorú z týchto krajín. Prípravné stretnutie koordinátorov zo všetkých krajín sa 
konalo v dňoch od 15. – 19. októbra 2012 v Turecku, v oblasti mesta Nevsehir. Každú krajinu 
reprezentovali dvaja učitelia, resp. riaditelia, ktorí ostatným účastníkom predstavili svoju 
krajinu a školu. Na tomto stretnutí boli jednotlivým krajinám pridelené kompetencie a aktivity 
v zmysle schváleného projektu. Zaujímavé pre všetky zúčastnené krajiny bolo stretnutie 
s predstaviteľmi pre rozvoj školstva, vedy a kultúry pre región, v ktorom sa stretnutie 
uskutočnilo. Dozvedeli sa veľa zaujímavých vecí o tureckom školskom systéme. Navštívili aj 
základnú školu, ktorá je do tohto projektu zapojená. Nemenej zaujímavá bola návšteva 
prírodnej historickej oblasti Cappadocia, ktorá je zapísaná v zozname UNESCO. Veríme, že 
tento projekt naplní svoje ciele, medzi ktoré patrí hlavne to, aby študenti spoznali a pochopili 
rozmanitosť európsky kultúr, jazykov a hodnôt civilizácie, aby získali schopnosti pre svoj 
osobný rozvoj a aby sa stali platnými občanmi Európy. 

Nový názov ulice a námestia
V budúcom roku nás čaká zopár zimného štadióna nová ulica. Určil sa R ímskoka to l í ckym kos to lom na  

zmien, na zasadnutí  mestského názov ulice, ktorá vznikla výstavbou M a r i á n s k e  n á m e s t i e .  D e k a n i  
zastupiteľstva sa schválilo nariadenie o  pozemnej komunikácie, ktorá sa napája gréckokatolíckej a rímskokatolíckej cirkvi 
určení názvu ulice a určení názvu na ulicu Varichovskú a Košickú, na v Trebišove spoločne požiadali mestské 
námestia s účinnosťou od 1. januára Gaštanová ulica. zastupiteľstvo listom o určenie tohto 
2013. V súvislosti s rozvojom rodinnej Taktiež sa určil názov pre lokalitu n á z v u  p r e  n o v o u p r a v e n ú  č a s ť  
výstavby vznikla v oblasti severne od medzi Gréckokatolíckym kostolom a medzikostolného priestoru. 

Projekt Comenius

Rozpočet mesta a projekty na rok 2013
Na zasadnutí mestského zastupiteľstva bol schválený rozpočet mesta na rok 2013. Je v ňom 

premietnutý nový systém financovania územných samospráv. Celkový rozpočet mesta na nasledujúci 
rok je v objeme 14 280,35 tis. €, ktorý tvoria príjmy mesta a  ktoré samospráva plánuje. Bol predložený 
koncepčný zámer o nakladaní s areálom vodných športov. Rozhodlo sa, že mesto vyhlási obchodnú 
verejnú súťaž, ktorej víťaz bude povinný kúpiť od mesta krytú plaváreň s podmienkami: Opraviť, 
rekonštruovať a modernizovať toto zariadenie. Nový majiteľ si od mesta musí prenajať aj letné kúpalisko 
pod podmienkou opravy zabezpečujúcej prevádzkyschopný stav počas leta. V návrhu rozpočtu je 
premietnutá kapitálová dotácia na investičnú akciu Kanalizácia Milhostov. 

Mesto Trebišov vypracovalo Komunitný plán sociálnych služieb na roky 2011-2014, v ktorom je naplánovaný obsah sociálnych 
služieb. Cieľom sociálnej pomoci, ktorú na základe zákonov mesto poskytuje, je zmierniť alebo prekonať s aktívnou účasťou 
občana sociálnu núdzu a zabraňovať príčinám jej vzniku s možnosťou integrácie občana do spoločnosti. 

Vianočné trhy
V meste Trebišov sa v druhú decembrovú stredu začali už tradičné Vianočné trhy plné pohody a príležitostí na nákup darčekov. 

Po namáhavom dni ste sa tu mohli prísť občerstviť a posedieť s priateľmi. 
Už o 16.00 h sa otvoril stánok s primátorským punčom, na ktorý ste boli všetci srdečne pozvaní. Primátor Marián Kolesár pre vás 

pripravil toto tradičné vianočné pohostenie, vo forme ovocia, koláčov a punču. 



Každoročne si pripomíname oslobodenie mesta, ktoré sa udialo 1. decembra 1944 jednotkami Sovietskej armády, pri 
pamätníku na mestskom cintoríne. Pri príležitosti už 68. výročia oslobodenia mesta sa dňa 30. novembra 2012 uskutočnil za účasti 
predstaviteľov mesta, verejných a štátnych organizácii a inštitúcii pôsobiacich na území mesta a poslancov pietny akt kladenia 
vencov k pamätníku osloboditeľov z vďačnosti účastníkom bojov o naše mesto. 

68. výročie oslobodenia mesta

Obchodná verejná súťaž na odpredaj bytu

Ponuka podujatí na január 2013

www.facebook.com / Trebišov - oficiálna stránka mesta
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Mestské kultúrne stredisko Trebišov

www.mskstv.sk
tel.: 056 672 54 33
mskstv@mskstv.sk

Hokejový klub Trebišov

Hádzanársky klub Slavoj Trebišov

Majstrovské stretnutia A-mužstva seniorov 1. hokejovej ligy na Zimnom štadióne:

  4.1.2013 piatok Trebišov - 
  6.1.2013  -  nedeľa Trebišov - Trnava
11.1.2013  -  piatok Trebišov - Liptovský Mikuláš
15.1.2013  -  utorok Trebišov - Prievidza

  -  Detva17.00 h
17.00 h
17.00 h
17.00 h

21.1.2013 pondelok Trebišov - Orange 20
22.1.2013  -  utorok Trebišov - Prievidza
29.1.2013  -  utorok Trebišov - Považská Bystrica

  -  17.00 h
17.00 h
17.00 h

Je za nami polovička súťažného ročníka 2012/13 vo všetkých mládežníckych súťažiach v hádzanej, čo je nezvratným znakom, 
že sa blížia najkrajšie sviatky roka, Vianoce. V krátkom otočení sa za touto časťou sezóny, si celé vedenie HK Slavoj Trebišov, ako aj 
tréneri a vedúci družstiev uvedomujú, že nastúpili na tu správnu cestu, čoho výsledkom je aj umiestnenie jednotlivých vekových 
kategórii. Taktiež si uvedomujeme, že tieto ciele by sme nemohli dosiahnuť bez pomoci sponzorov a hlavne bez  značnej pomoci 
vedenia Mesta Trebišov. Dovoľte mi aj touto cestou poďakovať všetkým, ktorí sa pričinili o zdarný a úspešný chod nášho oddielu HK 
Slavoj Trebišov. Najväčšiu vďaku by sme radi vyslovili Mestu Trebišov a zvlášť primátorovi mesta Ing. Mariánovi Kolesárovi, ako aj 
celému vedeniu, za ich značnú podporu a snahu o ďalší rozvoj športu v našom meste. Na záver chceme všetkým naším sponzorom, 
fanúšikom a vedeniu Mesta Trebišov popriať šťastné a veselé prežitie vianočných sviatkov a šťastný nový rok.

2Mesto Trebišov prostredníctvom obchodnej verejnej súťaže odpredá dvojizbový byt o rozlohe 43,93 m  na Berehovskej 2217 
v Trebišove, ktorý sa nachádza na 6. poschodí, vchod č. 21. Minimálna cena bytu je stanovená na 23 000 €. Súťaž bude prebiehať 
v dvoch kolách. Všetky informácie ohľadom predaja dvojizbového bytu a podmienkach obchodnej verejnej súťaže budú v krátkom 
čase zverejnené na webovej stránke mesta. Kontakt: Mestský úrad, Oddelenie výstavby a majetku, tel.: 6713 373.

Pozývame Vás na 10. ročník Vianočného bedmintonového Turnaja pre širokú verejnosť (amatéri), ktorý sa uskutoční 
26.12.2012 o 8.00 h na Základnej škole Pribinova (ZŠ Sever).

Bedmintonový klub Victory Trebišov

13.1.2013  -  nedeľa 14.30 h Karneval na ľade – zimný štadión 
27.1.2013  -  nedeľa 19.00 h Kandráčovci
29.1.2013  -  utorok 08.30 h Divadlo Drak
31.1.2013  -  štvrtok 08.00 h Divadlo Vladimír Benko – Commedia 

Prezident HK Slavoj Trebišov Martin Olexík


