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Bezplatná linka na ohlásenie znečistenia
verejného priestranstva v meste

Dni mesta Trebišov 2014 opäť dokázali, že kultúra v našom meste je od roku 2011 
neustále na vzostupe. Trebišov navštívili Lúčnica, PUĽS, SĽUK, Železiar, Vratko Rohoň    
zo skupiny Ine Kafe, Heľenine oči, Vidiek, Pavol Hammel, Marián Čekovský, Lucie Bílá,    
IMT Smile, Samo Tomeček, Polemic, Desmod. Všetko samé zvučné mená, ktoré svojim 
vystúpením u nás pevne ukotvili Trebišov na kultúrnej mape Slovenska.

Latka je nastavená vysoko. Uvažujte prosím, ako ďalej. Môžete sa ju pokúsiť podliezť, 
alebo ju spoločne môžeme posunúť ešte vyššie.

Na večerných koncertoch sa tento rok na amfiteátri tešilo okolo 5 000 ľudí. Vaša hojná 
účasť a úžasná atmosféra ma utvrdili v presvedčení, že rozhodnutie obnoviť náš amfiteáter 
v parku bolo správne. Som veľmi rád, že sa pri takýchto rozhodnutiach môžem o vás oprieť. 
A vy sa môžete oprieť o mňa. Pretože človeku je vtedy dobre, keď sa má o koho oprieť.   



Už v roku 2013 začalo mesto s prostriedky vo výške 28 079 €. Stavebné koberce a postieľky. Slávnostné otvorenie 
rekonštrukciou priestorov pre mestské práce zrealizovalo mesto svojpomocne, jaslí sa uskutočnilo 3. septembra 2014. 
detské jasle, ktoré otvorilo od septembra išlo o zariadenie výdajne stravy, nové Nových návštevníkov privítal personál 
tohto roku. Kapacita jaslí je 20 detí vo veku elektroinštalačné rozvody, výmenu okien jaslí spolu s rozprávkovými postavičkami 
od 6 mesiacov do 4 rokov. Mesto a vchodových dverí a nové sociálne a kopa veselých hračiek a balónov. 
vynaložilo na nové zariadenie finančné zariadenia. Nakúpil sa nový nábytok, 

Začiatkom augusta si mohli občania od futbalového štadióna. Boli opravené novinkou v mestskom parku sú 
mesta všimnúť hladký vstup do prístupové cesty a opravené veľké diery  inštalované vodotrysky v jazierku pri 
mestského parku zo severnej strany od aj pri hlavnom vstupe od parkovej brány Mauzóleu Júliusa  Andrássyho. 
zimného štadióna a z východnej strany  smerom k jazierku. Najatraktívnejšou 

Mestské detské jasle

Mestský park

Trebišov patrí podľa počtu obyvateľov prítomných poslancov hlasovalo „ZA“ len 9 nepredložil na zasadnutí iný návrh,             
do kategórie obcí od 20 001 do 50 000 poslancov (Bulla, Begala, Biro, Gore, o ktorom by mohlo mestské zastupiteľstvo 
obyvateľov, pre ktorú zákon určuje počet Haburová, I. Hrdlík, Pašková, Selecký a  hlasovať, nebolo rozhodnuté o počte 
poslancov od 15 do 25; Trebišov má Soták), ostatných 13 poslancov (Cibere, poslancov, ani určení volebných obvodov. 
najvyšší prípustný počet. Na mimoriadne Čičatko, Čižmár, Balog, Demeter, Dvorový, Podľa § 57a zákona č. 346/1990 Zb.          
zasadnutie mestského zastupiteľstva, Halapin, R. Hrdlík, Chačlarian, Jozefi, o voľbách do orgánov samosprávy obcí 
ktoré sa konalo v pondelok 8. septembra Kereštanová, Lycius a Šrobár) návrh preto rozhodol o určení volebných 
2014, predložil primátor Marián Kolesár nepodporilo. Na zasadnutí sa nezúčastnili obvodov a o počte poslancov prednosta 
návrh na zníženie počtu poslancov na 3 poslanci (Puci, Petreň, Kontura). okresného úradu tak, že v Trebišove bude 
volebné obdobie 2014 – 2018 z doterajších Keďže nikto z poslancov, ktorí zvolených 24 poslancov v 2 volebných 
25 na 19. Poslanci návrh neschválili, z 22 nepodporili zníženie počtu z 25 na 19, obvodoch.

Určenie počtu poslancov mestského zastupiteľstva

Koncom augusta mesto opravilo autobusovú zastávku na Severnom námestí, ktorá dlhé roky už len chátrala a nezanechávala 
dobrý dojem pri vstupe do centra zo severnej strany. Zastávka dostala nový obklad, náter a v noci je osvetlená. 

Oprava autobusovej zastávky



V lete tohto roku osadilo mesto 50 nových lavičiek po celej hlavnej ulici na M. R. Štefánika. K nim pribudlo aj 50 unikátnych 
betónových košov na odpadky. Všetko je zladené do jednotného dizajnu. Koše s erbom mesta výrobca zhotovil ako prototyp podľa 
požiadaviek Mesta Trebišov. Mesto tak vyšlo v ústrety nielen mladým, ale aj seniorom a prispelo k zatraktívneniu pešej zóny.

Lavičky a koše v meste

Dni mesta Trebišov 2014
Tohtoročné Dni mesta Trebišov sa IMT Smile a po nej nasledovala Disco prebiehali súťaže, divadelné predstavenia a 

konali 29. - 30. augusta 2014 a počtom TrebiShow s DJmi zvučných mien. m a ľo va lo  sa na tvár. Tohtoročnou novinkou 
návštevníkov 7 000 denne prekonali Medzi vystúpeniami na amfiteátri ste pri sa stal Aquazorbing, ktorý zožal veľký 
očakávania. Počasie bolo vynikajúce a prechádzke v parku mohli natrafiť na úspech a deti sa len hrnuli. Ide o zábavno-
rovnako aj vystúpenia účinkujúcich, od množstvo sprievodných atrakcií, od športovú aktivitu, kde sa môžete vyblázniť  
hudobných vystúpení po tanečné či divadelných predstavení po prezentáciu v bazéne vo veľkej bubline. Na záver 
zábavné. Program bol rôznorodý a každý  v ojenskej techniky, kde ste mali možnosť podujatia vystúpili Samo Tomeček, skupina 
si tu prišiel na svoje. Vystúpila finalistka strieľať z luku či pušky. Sobota sa už Polemic a skupina Desmod. Viac fotografií  
súťaže Hlas Česko Slovenska, naša tradične niesla v duchu pohody, zábavy  je   m o žné nájsť na web stránke mesta 
rodáčka Kristína Mihaľová. Vrcholom a gastrozážitkov. Dopoludnia prebiehala www.trebisov.sk, alebo na Facebooku 
piatkového večera sa stala skupina s úť až  v o  va re ní guláša. Popoludní v parku mesta Trebišov-oficiálna stránka mesta.



Ponuka podujatí na október 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.

Futbalový klub Slavoj Trebišov
  4.10.2014  -  sobota 10.00 a 12.15 h Trebišov – Poprad II.LS/MD
  5.10.2014  -  nedeľa 10.00 a 12.00 h Trebišov – Bardejov I.LSŽ-U 15, U 14
  5.10.2014  -  nedeľa 14.30 h Trebišov – Rimavská Sobota DOXXbet liga-východ
12.10.2014  -  nedeľa 10.00 a 11.30 h Trebišov – Snina I.LMŽ-U 13, U 12
12.10.2014  -  nedeľa 14.30 h Trebišov – Zvolen DOXXbet liga-východ
18.10.2014  -  sobota 10.00 a 12.15 h Trebišov – Spišská Nová Ves II.LS/MD
18.10.2014  -  sobota 10.00 a 12.00 h Trebišov – Vranov nad Topľou I.LSŽ-U 15, U 14
18.10.2014  -  sobota 14.00 h Trebišov – Liptovský Mikuláš DOXXbet liga-východ
26.10.2014  -  nedeľa 10.00 a 11.30 h Trebišov – Vranov nad Topľou I.LMŽ-U 13, U 12 

Mestský športový klub mládeže Trebišov - hokej
4. - 5. ročník

6. - 7. ročník

8. - 9. ročník

dorast

RE T BM IŠK OŠ VM                                 12.10.2014  -  nedeľa 5. r. Trebišov  Spišská Nová Ves
12.10.2014  -  nedeľa 13.45 h 4. r. Trebišov – Spišská Nová Ves
19.10.2014  -  nedeľa 11.30 h 5. r. Trebišov – Humenné
19.10.2014  -  nedeľa 13.45 h 4. r. Trebišov – Humenné
18.10.2014  -  sobota 09.00 h 7. r. Trebišov – Humenné
18.10.2014  -  sobota 11.30 h 6. r. Trebišov – Humenné
25.10.2014  -  sobota 09.00 h 7. r. Trebišov – Košice
25.10.2014  -  sobota 11.30 h 6. r. Trebišov – Košice
  4.10.2014  -  sobota 09.00 h 9. r. Trebišov – Bardejov
  4.10.2014  -  sobota 11.30 h 8. r. Trebišov – Bardejov
11.10.2014  -  sobota 09.00 h 9. r. Trebišov – Prešov
11.10.2014  -  sobota 11.30 h 8. r. Trebišov – Prešov
25.10.2014  -  sobota 14.00 h Trebišov – Ružomberok
26.10.2014  -  nedeľa 09.00 h Trebišov – Ružomberok

11.30 h –

  5.10.2014  -  nedeľa 19.00 h Daniel Hůlka – koncert (estrádna sála)
  7.10.2014  -  utorok 14.00 h Zlatý Hlas ZŠ Komenského – výberové kolo (divadelná sála)
14.10.2014  -  utorok  14.00 h Zlatý Hlas ZŠ M. R. Štefánika – výberové kolo (divadelná sála)
19.10.2014  -  nedeľa 13.00 h Šarkaniáda (lúka pri zimnom štadióne)
20.10.2014  -  pondelok 14.00 h Zlatý hlas  – semifinále I. (divadelná sála)
21.10.2014  -  utorok 15.00 h Mesiac úcty k starším (estrádna sála)
22.10.2014  -  streda 14.00 h Zlatý hlas  – semifinále II. (divadelná sála)
27.10.2014  -  pondelok 14.00 h Zlatý hlas  – finále (divadelná sála)

Veci je možné priniesť do budovy Mestského úradu v Trebišove v čase od 8.00 h do 16.30 h zabalené do igelitového vreca alebo iného 
vhodného obalu tak, aby nedošlo k znehodnoteniu pri manipulácii a prevoze.

ZBIERA SA: dámske, pánske, detské letné a zimné oblečenie, posteľné obliečky, uteráky, záclony, závesy, prestieradlá, metrový 
textil, deky, tkané koberce, periny. Nezáleží na tom, či je to posledná móda alebo už majú veci možno i desiatky rokov. Veci môžu byť aj 
mierne znečistené, nie však úplne špinavé. Prosíme občanov aby posteľnú bielizeň, uteráky a utierky zabalili osobitne a označili.

NEZBIERA SA: hračky, obuv, domáce potreby, matrace, koberce a veľmi znečistené veci.
Nepotrebným, obnoseným šatstvom a textíliami môžete pomôcť ľuďom, ktorí ho môžu potrebovať (domovy dôchodcov, detské 

domovy, útulky a pod). V neposlednom rade takouto likvidáciou pre Vás nepotrebného textilu šetríte aj životné prostredie.

MESTO TREBIŠOV

vyhlasuje zber obnoseného a nepotrebného šatstva v dňoch od 10.9.2014 do 31.10.2014

18.10.2014  -  sobota 15.00 h Trebišov – Modra
18.10.2014  -  sobota 15.00 h Trebišov – Modra

Hádzanársky klub Slavoj Trebišov
mladší dorast
starší dorast


