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Udržiavanie tradícií nám pomáha nielen spoznávať minulosť, ale aj prenášať kultúru našich predkov 
do budúcnosti. Aj preto vznikol v minulom roku Trebišovský folklórny festival. Usilujeme sa ponúknuť 
trebišovským folkloristom príležitosť predviesť svoje umenie pred rodákmi a návštevníkmi. Priestor 
dostanú všetci, ktorí za folklór považujú hudbu, spev a tanec, a nie politikárčenie. Zároveň im 
umožňujeme výmenu skúseností s ľudovými spevákmi a tanečníkmi z okolia aj zo zahraničných 
partnerských miest.

O tom, že Trebišov má pevné miesto na folklórnej mape Slovenska, svedčí aj fakt, že po minuloročnej 
Lúčnici prijal pozvanie na tento ročník SĽUK v plnej zostave. Nemusíte už odísť z Trebišova, aby ste 
videli špičkový folklórny program. Výkvet slovenského folklóru prichádza za vami. Nie prvýkrát a ak si to 
budete priať, tak ani nie poslednýkrát.

Marián Kolesár, primátor



Letná sezóna 2014 na kúpalisku

Vedenie mesta a Mestského športového klubu mládeže (MŠKM) Trebišov oznamujú fanúšikom trebišovského detského             
a mládežníckeho hokeja, že 15.5.2014 bolo mužstvo dorastu MŠKM Trebišov prihlásené do 1. ligy  dorastu pre sezónu 2014/2015. 
Držte v nasledujúcej sezóne našim novým dorastencom palce. Podporou mládežnického hokeja v našom meste vytvárame 
podmienky pre opätovné vybudovanie seniorského mužstva z vlastných odchovancov.

Hokejový dorast v lige

Na letnom kúpalisku prebiehali prípravy na letnú sezónu 2014. Uskutočnila sa rekonštrukcia spŕch, brodiaceho žľabu (50 m 
bazén a detský bazén), kruhovej sprchy. Výmena potrubia v strojovni, zmena systému ohrevu vody a montáž nového chlórovacieho 
čerpadla prinesú úsporu energie. Všetky opatrenia majú za cieľ znížiť náklady, zvýšiť efektivitu, skvalitniť prostredie a spríjemniť 
pobyt návštevníkov letného kúpaliska. Pripravte sa tiež na leto plné zábavy a aktivít. Otvorené je od 14. júna, 21. júna                       
sa  na kúpalisku uskutoční Summer open party a každú sobotu a nedeľu o 12.00 h, 14.00 h a 17.00 h sa v bazéne koná Aqua Zumba       
s lektorkou Števkou Sokolovou. Pre najmenších pribudne nové detské ihrisko.

Klub trebišovských turistov organizuje absolvovať turistické trasy s TOM, ale len o 20.00 h a v sobotu 5. júla sa v rámci 
v Trebišove s podporou mesta v júli  vo p re d prihlásení, alebo podľa voľných uzatvorenia podujatia koná Country bál  
tohto roku 61. celoštátny zraz Klubu kapacít. Program podujatia je bohatý aj  s o začiatkom o 21.00 h. Srdečne všetkých 
slovenských turistov a 45. stretnutie na kultúrne podujatia. Štvrtok 3. júla sa  p o z ývame na kultúrne podujatia a  
Turistických oddielov mládeže (TOM). n a  amfiteátri uskutoční zahájenie zrazu  tu r istiku. Bližšie informácie o programe     
Od štvrtka 30. júna až do soboty 5. júla s kultúrnym programom o 20.00 h. Piatok a turistických trasách nájdete na 
môžete plniť individuálny program, alebo 4. júla na amfiteátri začína diskotéka  ht tp :// w w w. ks t.sk/o-nas.

Zraz turistov

Vstupenka pre dieťa do 3 rokov 
Vstupenka pre dieťa od 3 do 10 rokov v sprievode dospelého 
Vstupenka pre dieťa od 10 rokov do 15 rokov 
Vstupenka pre osobu od 15 rokov 
Permanentka pre dieťa od 10 do 15 rokov 
Permanentka pre osobu od 15 rokov 
Permanentka PAKET (1 osoba od 15 rokov + 1 dieťa od 3 do 10 rokov) 
Skupina v počte 25 osôb 

............................................................................... 1 deň 
................................ 1 deň 

......................................................... 1 deň 
........................................................................... 1 deň 

...................................................... 20 vstupov 
............................................................... 20 vstupov 

........ 20 vstupov 
 ......................................................................................... zľava 

bezplatne 
1,00 €
1,50 €
2,50 €

25,00 €
40,00 €
50,00 €

20 %

So Seniorkartou je vstup do areálu bezplatný.

Mesto si dalo za cieľ vybudovať v meste aj nový skatepark, o ktorý je u tunajšej mládeže veľký záujem. 
Pri plánovaní projektu mesto spolupracovalo so samotnými priaznivcami tohto športu a profesionálnou 
certifikovanou firmou. Skatepark predstavuje výborný prostriedok ako rozvíjať telesnú kultúru mladých a 
ako ich motivovať k športu. Je tiež príjemným prostriedkom oddychu, zábavy, aktívneho a radostného 
využívania voľného času. Umiestnenie parku je naprojektované na osvetlenej asfaltovej ploche v 
blízkosti Centra voľného času, takže skatepark predstavuje vhodný doplnok športových aktivít. 
Rozjazdové a prejazdové rampy, raily a boxy sa budú nachádzať na ihrisku s rozmermi 15  x 32,5 m. Mesto získalo na tento účel aj 
finančný príspevok vo výške 4 000 € od spoločnosti Nafta a.s. a nadácie SPP.  Predpokladaný termín otvorenia parku je júl / august 
2014.

Mesto postaví Skatepark

Ďalšie detské ihriská v meste
Mesto zahájilo druhú etapu výstavby chodníkov a nových detských ihrísk. Začiatkom prázdnin sa budú 

môcť deti na uliciach Agátová, J. Husa, Paričovská, na sídlisku Sever a dokonca aj v Milhostove vyblázniť na 
nových detských ihriskách. Tešiť sa môžu na zábavné prvky ako šmýkačka, hojdačka, lanová sieť, kolotoč, 
či pružinová dvojhojdačka. 

V meste nám teda pribudne päť nových ihrísk k už existujúcim štyrom, ktoré boli vybudované v lete 
minulého roka. Naviac bude rozšírené aj ihrisko na Berehovskej ulici, ktoré bolo postavené v roku 2012.



Digitalizácia kina

Verejné priestranstvá v súkromnom vlastníctve 

V marci tohto roku vypracovalo mesto  na 3 roky s 1% úrokom. Projekt prinesie organizovať festival európskeho filmu pre 
projekt vybavenia mestského kina digitálnou nárast ponuky kultúrnych podujatí, zvýšenie verejnosť, ako aj pre žiakov základných       
technológiou vyhovujúcou štandardu DCI a návštevnosti a počtu filmových predstavení, a stredných škôl. Naplánovaná je realizácia 
doplňujúcimi audiovizuálnymi technológiami ako aj vyšší komfort a audiovizuálny zážitok minimálne 5 až 6 predstavení týždenne.     
s možnosťou rozšírenia o 3D technológiu. pre divákov. V pláne je navyše premietať aspoň              
Na tento projekt sme získali dotáciu   V še tky   fil mo vé   no vinky zo svetovej 3 predstavenia pre žiakov materských, 
z Audiovizuálneho fondu vo výške 39 000 €. produkcie sa budú premietať už v deň  zá k la dn ých a stredných škôl v priebehu 
Rátame tiež so zvýhodnenou pôžičkou od ich celosvetovej premiéry, alebo len t ýž dň a.  P re d po kla da n ý termín otvorenia 
Audiovizuálneho fondu na financovanie s minimálnym časovým odstupom. d ig ita liz ov an éh o  kin a  je  ok tóber 2014.
digitalizácie kina vo výške približne 58 000 € V priebehu roka sa bude v meste pravidelne 

V našom meste sa nachádza niekoľko verejných plôch, ktoré nie sú majiteľmi udržiavané. Žiaľ, ide o pozemky v súkromnom 
vlastníctve, takže mesto na ne nemá dosah. Ide najmä o tieto priestory: Námestie Š. B. Romana pred hotelom Tokaj, parkovisko pri hoteli 
Tokaj, okolie budovy a predajne Coop Jednota, ihrisko pri kotolni na Berehovskej ulici, plocha medzi predajňou nábytku a bývalou 
budovou VÚB, plocha južne od VÚB, plocha za predajňou Drevonax pri športovo-rekreačnej oblasti na Trnávke. 

Od 12. do 16. mája 2014 v rámci Na záver si všetci žiaci a učitelia maďarským jedlom a živou hudbou. 
poslednej návštevy projektu Comenius - zaspievali spoločnú pieseň, ktorá bola Pos ledný  večer  sa  spá ja l  s  
školské partnerstvá, pod názvom „The vytvorená priamo pre tento projekt. Ďalší odovzdávaním záverečných certifikátov  
Magic Spirit of Universe - Music“, sme  d e ň  nás čakala prehliadka drevených a spoločnou diskotékou. Žiaci aj učitelia 
sa vybrali objavovať krásy Maďarskej kostolíkov. Veľmi nás zaujal drevený komunikovali v anglickom jazyku, 
republiky. Naša skupina zavítala do cintorín a vodný mlyn v krásnom prostredí. spoznávali rôzne školské systémy, 
mestečka Mátészalka,  neďaleko Navštívili sme dom Móricza Zsigmonda, vymieňali si svoje skúsenosti. Nadšenie 
rumunských a ukrajinských hraníc. ktorého meno nesie aj naša partnerská detí aj učiteľov nás utvrdilo v presvedčení, 
Spoznali sme zaujímavé miesta a stretli škola. Zaujímavá bola návšteva druhého že takéto projekty a mobility sú dôležité    
príjemných ľudí. Vítala nás celá najväčšieho mesta v Maďarsku - a je dobré pokračovať v nich aj naďalej.
partnerská škola. Debrecen, prehliadka Puzsty, kde sme 

Jednotlivé krajiny sa predstavili videli drezúru koní, jazdu „čikošov“           
hudobno-tanečnými vystúpeniami. a   ná v št ev a  r eštaurácie s typickým 

Projekt Comenius 

Mgr. Jana Zubková
ZŠ M. R. Štefánika Trebišov



Ponuka podujatí na júl 2014

Mestské kultúrne stredisko Trebišov

Majstrovstvá Slovenska vo florbale

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

Ponúkame Vám možnosť zasielania informácií o pripravovaných podujatiach organizovaných Mestom Trebišov. 
Zaslaním Vašej emailovej adresy na: infolist@trebisov.sk si aktivujete túto bezplatnú informačnú službu Mesta Trebišov.

  6.7.2014  -  nedeľa 17.00 h Hurikán – hudobná skupina (amfiteáter)

13.7.2014  -  nedeľa 18.00 h Queenmánia, revival (amfiteáter)

20.7.2014  -  nedeľa 17.00 h Folklór pre radosť – Orgoňina, Furmaňe (amfiteáter)

27.7.2014  -  nedeľa 18.00 h Heľenine oči (amfiteáter)

Cieľom súťaže je prispieť k skrášleniu životného prostredia, pozdvihnúť úroveň kultúry bývania aj postupnou 
estetizáciou nášho mesta; podeliť sa s ostatnými obyvateľmi o nové, pozitívne trendy krásnych, esteticky upravených 
predzáhradiek rodinných domov a bytových domov .

Od 1. mája do 31. júla môžete zasielať súťažné fotografie predzáhradky rodinného alebo bytového domu            
v meste Trebišov. Odborná porota priamo v teréne zhodnotí predzáhradky a vyhodnotí súťaž. Vyhlásenie výsledkov        
sa uskutoční na Dňoch mesta Trebišov. Na prvé miesto na každej ulici čaká finančná odmena vo výške dane                        
z nehnuteľností za rok 2014 pre rodinný dom a vchod bytového domu. Bližšie informácie nájdete na mestskom úrade,         
č. dverí 502 a na www.trebisov.sk.

Prihlášky a súťažné fotografie môžete zasielať elektronicky, poštou, alebo doručiť osobne na adresu Mestského úradu, 
M. R. Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov. Kontaktná osoba: Lenka Čopanová, tel.: 0903 645 827, 056/ 6713 347, e-mail: 
copanova@trebisov.sk

MESTO TREBIŠOV

 vyhlasuje súťaž

Najkrajšia predzáhradka 2014

27. júna o 19.00 h sa vo večerných hodinách uskutoční slávnostné odhalenie 
pamätníka na Mariánskom námestí, pri príležitosti 760. výročia najstaršej známej 

písomnej zmienky o meste Trebišov „Andronicus de Terebes“ z roku 1254.

2014 

V dňoch 18. – 19. mája 2014 sa konali Majstrovstvá SR mladších žiakov vo florbale          
v Žiline. Naši florbalisti FBC Mladosť Trebišov odohrali v základnej skupine tri zápasy.          
So Snipers Bratislava remizovali 5:5, s FBC Trenčín prehrali 4:6 a v rozhodujúcom 
zápase  o postup do semifinále vyhrali s domácou Juventou Žilina 8:7.

V nedeľňajšom semifinále prehrali so Záhorskou Bystricou 3:4. Po sklamaní                  
zo semifinálového zápasu si naši florbalisti napravili chuť v zápase o tretie miesto,           
v ktorom zdolali Snipers Bratislava 5:4 po samostatných nájazdoch.

Po minuloročnom striebre sa podarilo chlapcom získať na Majstrovstvách 
Slovenska mladších žiakov bronz.

Konečné poradie turnaja: 
1. miesto: ŠŠK Stars Lipany
2. miesto: ŠK Záhorská Bystrica
3. miesto: FBC Mladosť Trebišov


