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V infoliste 9/2013 sme vás informovali, že projekt Trebišovské vody pre ľudí narazil na nepredvídané 
ťažkosti. Osud projektu, ktorého prínosom pre mesto mali byť nové fontány, vodné záhrady, zelené plochy, 
chodníky a parkoviská za 2,5 mil. €, je stále nejasný a vo veci dokonca rozhoduje súd. Nechceli sme už 
ďalej čakať, preto sme pripravili v rámci finančných možností mesta také rekonštrukcie verejných 
priestranstiev, ktoré nesúvisia priamo so zadržiavaním dažďovej vody v meste. Zatiaľ teda nebudú nové 
fontány, vodné záhrady ani zelené plochy napájané z podzemných zásobníkov zadržiavajúcich dažďovú 
vodu. Budú však ďalšie chodníky pre kočíky a parkoviská na sídliská. 

Mimochodom, program, do ktorého sme sa zapojili s našim projektom Trebišovské vody pre ľudí, 
údajne ešte ani po roku nie je vyhodnotený. Zlé jazyky hovoria, že preto, lebo Bratislava stále dolaďuje svoj 
projekt (hoci uzávierka bola 30.6.2013), aby vôbec bol financovateľný z Nórskych fondov. A tiež hovoria, že 
jej projekt sa nejako nápadne podobá tomu nášmu, vylúčenému. Keď má peniaze dostať hlavné mesto, 
myšlienky Michala Kravčíka z Košíc už nie sú neprijateľné?

Marián Kolesár, primátor

V auguste si budete môcť vychutnať ujsť. V nedeľu uvidíte českú komédiu,  d o j m  e  j e d e n  z  n a j k u l t o v e j š í c h  
svetové filmové zážitky pod holým v pondelok vám zábavu prinesie hollywoodskych filmov všetkých čias. 
nebom. Filmové premietanie sa vráti f ra nc ú zs ka životopisná dráma, utorkový Filmové premietanie začne vždy po 
na amfiteáter. Mesto zabezpečilo večer vám spríjemní americká komédia  z otmení o 20.30 h. K dispozícii budú aj 
premietanie kočovného letného kina s naoko dramatickými a patetickými stánky s občerstvením.
Bažant Kinematograf. Nenechajte si ho prvkami a na záver vás v stredu         

Kinematograf na amfiteátri



Na návrh vedenia mesta schválilo chodníkov, parkovísk a úpravu verejných dláždené plochy. Spevnené plochy budú 
mestské zastupiteľstvo 25.6.2014 p ri es transtiev v lokalite sídliska bude pokryté novým asfaltom. Výstavba 
použitie mestského fondu rozvoja bývania použitých 116 522 €. Podľa projektovej prebehne v tomto roku, začiatok prác je 
na výstavbu a obnovu infraštruktúry dokumentácie bude kapacita parkovísk plánovaný na záver leta. 
lokality sídliska „Mier“. Na vybudovanie  zvýšená na 133 miest, vzniknú nové 

Obnova sídliska Mier

Osvetlenie priechodov pre chodcov
V júli tohto roku sa v rámci snahy mesta o zvýšenie bezpečnosti chodcov a vodičov na cestách zrealizuje osvetlenie štyroch 

priechodov pre chodcov podľa bezpečnostných noriem Slovenskej republiky. Na ulici M. R. Štefánika a Komenského budú osadené 
svietidlá s LED technológiou, ktoré zvýšia viditeľnosť na priechodoch. Správne doplnkové osvetlenie osôb na priechode pre 
chodcov má spĺňať nasledovné funkcie:

1. Pozitívne osvetlenie osoby na priechode voči tmavšiemu pozadiu.
2. Osvetľovanie priestoru vedľa priechodu.
3. Intenzívne osvetľovanie priechodu.
Pre dosiahnutie týchto požiadaviek pre osvetlenie osôb na priechodoch sa použijú špeciálne navrhnuté svietidla pre priechody, 

tieto svietidlá svietia iba jedným smerom a to v úzkom páse tak, aby osvetľovali osoby zboku na priechode a iba úzky priestor 
priechodu. Svietidlá sú vybavené plochým krytom, čo zabraňuje oslneniu vodičov. Klasické svietidlá svietia oboma smermi               
v širokom pásme, aby osvetľovali komunikáciu v cele šírke a dĺžke. Intenzita osvetlenia osoby na priechode je pri použití 
špeciálnych svietidiel umiestnených 2,5 m pred priechodom o 125% vyššia ako s cestnými svietidlami, čím sa zvýši bezpečnosť 
chodcov.  Ako prvé boli osadené svietidlá s LED technológiou na amfiteátri.



Mladých futbalistov Slavoja zastavili až vo finále!

Nabíjacia stanica pre elektromobily

Projekt výstavby energetického zdroja ktoré netreba nikomu splácať a teda za sebou etapu prípravy projektovej 
na báze biomasy v najjužnejšej časti nebudú ani zahrnuté v cenách tepla d o ku m e ntá c ie ,  sc hvaľovacie procesy, 
mesta a rekonštrukcia tepelných rozvodov v budúcich rokoch. vysporiadanie majetkovo-právnych 
bol úspešne schválený v rámci programu Druhým je to, že rekonštrukcia vzťahov a vytýčenie trás rozvodov. 
Zelené inovácie v priemysle (Nórsky tepelného hospodárstva prebehne oveľa Momentálne v lokalite výstavby prebieha 
finančný mechanizmus). Získanie grantu skôr a päťročný investičný plán sa skráti  archeologický výskum a koncom leta       
prinesie dva podstatné pozitívne dopady. na maximálne tri roky. na stavenisku začnú zemné práce a 
Prvým je zníženie investičných nákladov, Trebišovská energetická, s.r.o. má v ýs ta vb a  plota okolo areálu. 

Tepelné hospodárstvo z nórskych fondov

Koncom mája sa výber 12 a 13 V semifinále Sv. Mihovil dlho odolával brankára (Patrik Narjaš) v turnaji, ktorý 
ročných futbalistov Slavoja Trebišov tlaku Slavoja, no postupne sa naši ukázal, prečo je futbal v Chorvátsku 
zúčastnil na 11. ročníku trojdňového chlapci presadili a zvíťazili 3:0. Vo finále fenomén. Obrovská rivalita na ihrisku, 
medzinárodného turnaja „Naša dica čakal silný Bokanjac. Prvý polčas vyznel boj o každú loptu, túžba zvíťaziť, no 
2014“ v Chorvátsku. Mladé talenty lepšie pre nášho súpera, ktorému sa vzápätí priateľská nálada, srdečnosť 
Slavoja si mali vďaka podpore mesta  p od a r ilo  dvakrát skórovať. Po zmene pohostinnosť. Verme, že zážitky             
i sponzorov možnosť porovnať svoje strán dostali naši chlapci súpera pod z nočného Zadaru, kúpania sa v mori,     
futbalové schopnosti s rovesníkmi zo veľký tlak, no napriek možnostiam č i  l ez en ia   v  l an o vom parku boli              
Zadarskej župy a hosťami z Bosny. i nastrelenému brvnu sa gólu nedočkali. pre chlapcov dobrou odmenou za 
Našim chlapcom sa podarilo vyhrať A j keď so slzami v očiach, no s hrdosťou predvedenú snahu i povzbudením do 
jednu zo 4 skupín a tak sa prebojovať  s i  t ak mohli prevziať pohár a medaily  ď a lš ích tréningov. Všetkým, ktorí takéto 
do nedeľňajších bojov o medaily. z a  2 .  m ie sto   i  ce n u  pr e  n aj lep šieho  aktivity podporili, patrí veľká vďaka.

Dňa 21. júna 2014 Slovenské nachádza  pri mestskom úrade. Verejnosť verejnosť a je možné si zapožičať kartu     
elektrárne a Mesto Trebišov predstavili mala možnosť vyskúšať elektromobil n a  nabíjanie v informačnom stredisku       
prvú nabíjaciu stanicu pre elektromobily  Opel Ampera, ktorý malo mesto na mestskom úrade. Nabíjacia stanica       
na slávnostnom otvorení stanice v zapožičané od Slovenských elektrární na v Trebišove je v poradí siedmou stanicou  
Trebišove. Nabíjacia stanica, ktorú dodala dobu 2 týždne. inštalovanou Slovenskými elektrárňami na 
dcérska spoločnosť Slovenských elektrární Nabíjacia stanica v Trebišove s tzv. Slovensku. Tento projekt podporil Nadačný 
SE Predaj, využíva najmodernejšiu zrýchleným dobíjaním umožňuje plné fond Slovenských elektrárni v Nadácii 
technológiu nabíjania, ktorá je dostupná na dobitie elektromobilu za 2 hodiny. Táto Pontis. Mesto prispelo 25 percentnou 
trhu. Nabíjacia stanica pre elektromobily sa nabíjacia stanica je prístupná pre širokú finančnou spoluúčasťou.



Ponuka podujatí na august 2014

Mestské kultúrne stredisko Trebišov

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.

  3.8.2014  -  nedeľa 17.00 h Beatles acoustic (amfiteáter)

  9.8.2014  -  sobota 18.30 h Šláger TV - Kysucký prameň z Oščadnice, ľudový rozprávač

ujo Majo (estrádna sála)

10.8.2014  -  nedeľa 17.00 h Xplosion trio (amfiteáter)

17.8.2014  -  nedeľa 17.00 h Železiar (amfiteáter)

24.8.2014  -  nedeľa 17.00 h Elán tribute (amfiteáter)

V dňoch 13. - 15. júna 2014 sa  na  v íťa z no m  p rv o m  m ie ste. Druhé skončili 3 168 € na organizačné a propagačné 
v Trebišove po prvýkrát konalo trojdňové Topoľčany a na treťom mieste Prešov. účely a športovú halu zdarma k dispozícii 
podujatie Majstrovstvá Slovenska v Mesto Trebišov podporilo toto podujatie počas celého konania podujatia. Veríme, 
hádzanej starších žiakov, na ktorom sa svojou spoluúčasťou. Organizátori ž e  vš etci priaznivci hádzanej sa športovo 
náš domáci HK Slavoj Trebišov umiestnil získali od mesta finančný príspevok v yž ili a tešili s našim víťazným tímom.  

Mesto dokončilo práce na detských Mier, na ulici Agátovej, Paričovskej a le   na pr iek   tom u   za tia ľ nie je možné 
ihriskách a zvýšilo tak ich celkový a   v  M il ho st ove. Ďalšie pribudlo na vyhovieť všetkým. Mesto však vychádza    
počet v meste na 11. Ďalšie ihriská sa mestskom kúpalisku pri detskom bazéne. v ústrety rodičom a ich požiadavkám         
nachádzajú na sídlisku Sever, sídlisku Na ihriská je vyčlenená časť rozpočtu,  na  b e zpečné miesta pre zábavu detí.

Detské ihriská II. etapa

Majstrovstvá Slovenska v hádzanej 


