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Slovo na úvod

Milí Trebišovčania.

4/2013

Človek sa učí celý život. V mladosti sa učíme preto, aby sme boli múdrejší ako tí starší, aby 
sme mohli zaujať ich miesto a pohýnať svet dopredu. To však neznamená, že by sa ľudia            
v zrelom veku mali jednoducho vzdať a nekráčať s dobou. Vedenie mesta si uvedomuje potrebu 
neustáleho vzdelávania, preto sa mesto zapojí s podporou Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach 
do projektu ďalšieho vzdelávania občanov nad 50 rokov, ktorý bude financovaný z eurofondov.

Pre tých skôr narodených, ktorým sa opäť bude chcieť zasadnúť do školských lavíc, to bude 
aj príležitosť spomenúť si na svojich učiteľov z mladosti. Pretože bez základov, ktoré dávajú 
žiakom učitelia v školách, by nebolo budúceho štúdia. Pani učiteľky, páni učitelia, ďakujeme.

Ale nielen učiť sa dá celý život. Aj láska kvitne v každom veku. A keďže prichádza máj – lásky 
čas, prajem Vám všetkým v nasledujúcom mesiaci len pekné zážitky.

Marián Kolesár, primátor

www.trebisov.sk



Mesto Trebišov doposiaľ organizovalo k u l t ú r n e  p o v e d o m i e .  V  r á m c i  okresu Trebišov. Vďaka výstupom, ktoré 
pre seniorov iba kultúrno-spoločenské vzdelávacieho programu vysokoškolskí vzniknú počas realizácie projektu, sa 
aktivity, pričom záujmové vzdelávanie odborníci  vytvoria 50 študi jných položí základ pre vytvorenie širokej 
seniorov chýba. V rámci projektu vznikne materiálov, ktorých obsah bude vysoko ponuky kurzov záujmového vzdelávania 
vzdelávací  program záujmového aktuálny pre potreby vedomostnej aj pre ďalších záujemcov z celého okresu 
vzdelávania "Učíme sa celý život", ktorý spoločnosti a prispôsobený vekovej o takýto typ vzdelávania sa. Mestu 
bude pozostávať zo šiestich modulov kategórii 50+. Do vzdelávacích aktivít, Trebišov bola v marci schválená dotácia    
rozvíjajúcich počítačové zručnosti, ktoré rozšíria vedomosti a zručnosti z európskych fondov pre tento projekt        
spoločenské a občianske povedomie, zvyšujúce nezávislosť a kvalitu života s maximálnou výškou 101 387 €.
matemat ické  zna los t i ,  zák ladné starších osôb, bude zapojených 
informácie v oblasti vedy a techniky a minimálne 150 seniorov nad 50 rokov z 

V minulom roku Mesto Trebišov zaviedlo bezplatný vstup na kultúrne a športové podujatia pre držiteľov Senior karty. Novinkou 
tohto roku je, že pri každej akcii v MsKS je k dispozícii určitý počet miest na sedenie rezervovaný pre držiteľov Senior kariet. Takže 
seniori, neváhajte ich využiť.

Senior karty

Pánu učiteľovi z lásky

Lepšie časy
Trebišov bol pred dvoma rokmi na pokraji úplného krachu a nútenej správy. Mesto bolo doposiaľ zadlžené do výšky 2,5 milióna €, 

no vďaka úsporným opatreniam a predajom majetku sa  môžu začať opravy a rozvoj. Najvýraznejšie investície sú naplánované na 
rekonštrukciu chodníkov (400 000 €), verejného osvetlenia (300 000 €), domu smútku (250 000 €), detských ihrísk (100 000 €). 
Vybudujú sa nové parkovacie plochy (50 000 €), verejné WC (50 000 €) a podstatne sa rozšíri kamerový systém (30 000 €). Zmeny 
sa začnú v tomto roku a privedú verejné priestranstvá do lepšieho a krajšieho stavu.

5. apríla sme si uctili deň učiteľov spoločenským stretnutím v Estrádnej sále Mestského kultúrneho strediska. Pozvanie prijali 
bývalí aj terajší pedagógovia školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trebišov. Vo vynovenej sále na nich čakalo 
pohostenie a o výborný hudobný zážitok sa postarala skupina mladých hudobníkov Slovak Tango z Banskej Bystrice.

VSTUP DO TOHTO ZARIADENIA

NA KULTÚRNE A ŠPORTOVÉ

PODUJATIA JE PRE DRŽITEĽOV

SENIOR KARTY

SENIOR KARTA
MESTO TREBIŠOV

 B E Z P L A T N Ý

Ďalšie zdroje z eurofondov pre mesto



Denné centrum č. 1 malo v roku 2012 podniku Trebišov. 27 dôchodcov sa tu Vďaka dobrej  vôl i  č lenov klubu 
46 členov, ktorí sa schádzajú 3x v týždni. zišlo spoločne s predstaviteľmi mesta, aby presťahovať sa vznikol priestor pre nové 
Denné centrum je už na 6-tom mieste.  pokrstili nové priestory pre svoje detské jasle, ktoré budú odčlenené od MŠ 
Začiatkom apríla sa konalo stretnutie spoločenské aktivity. Spoločne diskutovali Komenského a umiestnené v budove 
klubu v novej lokalite, v budove Bytového o fungovaní mesta a svojich plánoch. CVČ na ulici T. G. Masaryka.

Otvorenie Denného centra seniorov

V sobotu 6.4.2013 sa v športovej hale v Trebišove zišli všetci hádzanárski nadšenci. V tento deň sa uskutočnil turnaj hráčov, ktorí 
už ukončili svoju hráčsku kariéru, no stále majú veľkú chuť si zahrať a stretnúť sa s bývalými rivalmi.  Stretlo sa tu päť mužských 
družstiev a štyri ženské. V mužskej kategórii to boli Košice I a Košice II, Sečovce, Prešov a domáci Slavoj Trebišov. V ženskej 
kategórii to boli dámy z Vrútok, Košíc, Prešova a domáce dámy Slavoja Trebišov. Po ukončení stretnutí a spočítaní bodov bolo 
poradie nasledovné:

Muži: 1. Slavoj Trebišov, 2. Košice I, 3 . Prešov, 4. Sečovce, 5. Košice II
Ženy: 1. Košice, 2. Prešov, 3. Vrútky, 4. Slavoj Trebišov

Najlepšími strelcami turnaja sa stali Marek Majovský zo Slavoja Trebišov a Silvia Jenčíková taktiež z domáceho Slavoja 
Trebišov.Veľké poďakovanie patri všetkým, čo sa zúčastnili tohto športového dňa, športovcom, organizátorom a všetkým, čo svojou 
troškou prispeli k zdarnému priebehu celého podujatia.

Dovoľte mi, aby som aj touto cestou poďakoval primátorovi mesta Trebišov  Mariánovi Kolesárovi, bez pomoci ktorého by sme 
toto skvelé športové podujatie len veľmi ťažko mohli zrealizovať.

Hádzanársky turnaj

Autor: Jozef Gedeon

Cykloturisti z Trebišova pozývajú o 7.30 h (prezentácia od 7.00 h) pred zlepšeniu svojho zdravotného stavu. 
širokú cyklistickú verejnosť na 8. ročník bývalým hotelom Tokaj na Námestí Každý účastník jazdí na vlastnú 
jarnej cyklotúry úcty Trebišov – Hejce a Štefana Boleslava Romana. V prípade zodpovednosť, ohľaduplne a bezpečne so 
späť. Spojená je s položením vencov k nepriaznivého počasia sa akcia prekladá zapnutou cyklistickou prilbou a bez 
pomníku vojakov, ktorí zahynuli pri na 11. mája (sobota). Sedemhodinová zbytočného používania mobilného 
leteckej katastrofe pri návrate z mierovej túra so šiestimi zastávkami meria 140 km. telefónu. S myšlienkou zorganizovať toto 
misie v Kosove. Pred siedmymi rokmi pri Podmienkou účasti je vek nad 15 rokov, každoročné podujatie prišli páni V. Biro     
maďarskej dedinke zahynulo v lietadle 42 zdravotná zahraničná poistka na a M. Baláž. Viac informácií na tel. čísle 
slovenských vojakov. Od tragickej havárie príslušný deň, prilba, spoľahlivý bicykel a 056 / 672 31 83, mobil: 0905 139 910. 
slovenského lietadla Hejce každý rok najazdených aspoň 300 km. Touto Tešíme sa na vašu účasť.
navštívi 12-tisíc ľudí. náročnou cyklotúrou, ktorá je apolitická, si 

Štart sa uskutoční 8. mája (streda)  p re v eríte svoju výkonnosť a prispejete k 

Cyklotúra do Hejce



Ponuka podujatí na máj 2013

Mestské kultúrne stredisko Trebišov

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

Hádzanársky klub Slavoj Trebišov
Majstrovské stretnutia žiakov a  dorastencov v Športovej hale:

Futbalový klub Slavoj Trebišov

www.facebook.com / Trebišov - oficiálna stránka mesta
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Vaše podnety a návrhy k infolistu zasielajte na adresu: infolist@trebisov.sk

Program domácich futbalových zápasov:

  1.5.2013  -  streda III.LS/MD
  4.5.2013  -  sobota 16.30 h Trebišov – Námestovo TIPOS (KENO 10) III.LV
  8.5.2013  -  streda 10.00 a 12.00 h Trebišov – Humenné I.LSŽ - U 15, U 14
  8.5.2013  -  streda 17.00 h Trebišov – Lokomotíva Košice TIPOS (KENO 10) III.LV 
  9.5.2013  -  štvrtok 14.00 a 16.15 h Trebišov – Lipany III.LS/MD
11.5.2013  -  sobota 09.00 a 10.45 h Trebišov – Stará Ľubovňa I.LMŽ – U 13, U 12
11.5.2013  -  sobota 10.00 a 12.00 h Trebišov – Lipany I.LSŽ - U 15, U 14
12.5.2013  -  nedeľa 10.00 a 12.15 h Trebišov – Snina III.LS/MD
18.5.2013  -  sobota 17.00 h Trebišov – Moldava „B“ TIPOS (KENO 10) III.LV
25.5.2013  -  sobota 09.00 a 10.45 h Trebišov – KAC Košice I.LMŽ – U 13, U 12
25.5.2013  -  sobota 10.00 a 12.00 h Trebišov – Stará Ľubovňa I.LSŽ – U 15, U 14
26.5.2013  -  nedeľa 10.00 a 12.15 h Trebišov – Spišská Belá III.LS/MD  

09.00 a 11.15 h Trebišov – Ľubotice

Mladší žiaci: 11.5.2013  -  sobota Trebišov  Michalovce

Starší žiaci 11.5.2013  -  sobota 09.00 h Trebišov – Michalovce
18.5.2013  -  sobota 09.00 h Trebišov – Tatran Prešov 

Mladší dorastenci: 11.5.2013  -  sobota 13.00 h Trebišov – Hlohovec

Starší dorastenci: 11.5.2013  -  sobota 15.00 h Trebišov – Hlohovec

–

  1.5.2013  -  streda 14.00 h Sviatok jari - Amfiteáter
25.5.2013  -  sobota 19.00 h Miláček Anna (divadelné predstavenie)

Rekonštrukcia Domu smútku
V lete tohto roku je naplánovaná riešenie statickej problematiky a vstupu Zmení sa komplexný interiér obradnej 

k o m p l e x n á  s t a v e b n o - t e c h n i c k á  do areálu cintorína. Bude obsahovať nový miestnosti a uskutoční sa úprava 
rekonštrukcia celého objektu. Pozostáva vstup z južnej strany v náväznosti na existujúcej zelene a drevín v areáli 
zo zlepšenia technického stavu budovy, rozšírenie parkoviska pri Športovej hale. mestského cintorína.


