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Slovo na úvod
Milí Trebišovčania.
Máme za sebou prvú etapu opráv výtlkov na mestských cestách. Škody po uplynulej zime sú
však natoľko rozsiahle, že nevyhnutne príde aj druhá etapa a nezabudneme ani na tú
najvzdialenejšiu ulicu. A keďže mne sú rovnako blízke všetky ulice nášho mesta, opravíme výtlky
do posledného. Trebišov získal na opravy aj 11 000 € od štátu – je to síce len 10 % toho, čo by sme
potrebovali, ale aj za to vďaka. S ostatnými 90 % si pomôžeme sami. Len Vás nateraz prosím o
trpezlivosť, pretože aj nové verejné obstarávanie má svoje zákonné lehoty.
V štádiu pred realizáciou sú 4 nové detské ihriská na sídliská a čoskoro postupne pribudnú aj
zrekonštruované chodníky pre kočíky.
Prvý máj v parku potvrdil, že minuloročné rozhodnutie o obnove amfiteátra bolo správne. Preto
v revitalizácii pokračujeme budovaním šatní pre účinkujúcich, ktoré sa nachádzajú pod javiskom.
Ak chceme mať na folklórnom festivale Lúčnicu, nemôžeme jej ponúknuť zničenú pivnicu.
Mimochodom – viete, že v roku 2009 sa mal amfiteáter zbúrať a na jeho mieste v parku už dnes mal
stáť dom seniorov? Nie je azda lepšie, ak si seniori užívajú park spolu s ostatnými bez toho, aby boli
zatvorení za plotom?
Nuž teda užívajme si všetci svoj park a nájdime v ňom vždy príjemný oddych a pohodu.
Marián Kolesár, primátor

Rozhlasový a varovný systém mesta Trebišov
Koncom mája 2013 mesto začalo s realizáciou ozvučenia akustickým výstražným signálom v meste. Zariadenia sú
umiestňované na stĺpoch verejného osvetlenia a bezdrôtovo napojené na dispečing mestskej polície. Tento rok bude inštalovaných
14 staníc. Do budúcnosti mesto ráta s inštaláciou ďalších. Varovný systém bude slúžiť obyvateľom ako výstraha pred hrozbami
povodní, úniku nebezpečných látok atď.

www.trebisov.sk

Nasvietenie mauzólea
Občanov mesta určite poteší správa o
inštalácii nočného osvetlenia Mauzólea
Júliusa Andrássyho. Objekt osvetľuje
niekoľko úsporných zdrojov svetla z
bezprostrednej blízkosti aj z protiľahlého
brehu jazierka, ktoré vykresľujú
architektonické prvky fasády. Krásna
neogotická pamiatka bude viditeľná aj v
noci a park sa tak stane atraktívnym pre
večerné prechádzky a stretnutia pri
osvetlenom mauzóleu.
Projekt bol realizovaný v spolupráci s

Rotary clubom Trebišov, ktorý financoval
nákup svietidiel, projektovú dokumentáciu
aj inštaláciu. Náklady na realizáciu
projektu dosiahli takmer 6 000 €.
Osvetlenie bolo prvýkrát spustené
v sobotu 4. mája 2013 pri príležitosti
prijatia Rotary clubu Trebišov do
spoločenstva Rotary International. Po
skúšobnej prevádzke bude osvetlenie
slávnostne spustené do prevádzky v
piatok 28. júna pri príležitosti mestských
osláv 190. výročia narodenia Júliusa

Andrássyho.
Osvetlenie je dielom celej skupiny
odborníkov. Autormi návrhu osvetlenia
je spoločnosť Bellatrix s.r.o. v spolupráci
s Ing. arch.Mariánom Pucim.
Supervízorom bol Krajský pamiatkový
úrad Košice. Mesto sa na projekte
podieľalo výkopovými prácami a v
budúcnosti by chcelo takto osvetliť aj
ďalšie významné budovy v meste.

Deň Zeme
Mesto Trebišov v spolupráci so Slovenským zväzom ochrancov prírody a krajiny si už tradične pripomenulo deň našej planéty
oslavou v mestskom parku. Na amfiteátri zahájili Deň Zeme krátkymi príhovormi predsedníčka Slovenského zväzu ochrancov
prírody a krajiny Kristína Voralová a primátor Trebišova Marián Kolesár. Nasledovalo vystúpenie žiakov a následne sa začalo s
výsadbou 5 dubov. Jednotlivé školy si zasadili svoj strom.
Vysadených bolo 5 ks duba letného, z toho 2 ks stĺpovitého variantu (Quercus robur fastigiata) ako náhrada za 250 - ročné duby,
ktoré boli vyrúbané ešte v roku 2010 za starého vedenia mesta. Stromy zakúpilo Mesto Trebišov v spolupráci s Centrom voľného
času - Príroda. Chýbajúce zelené kulisy v podobe polkruhu dubových velikánov budú o pár rokov opäť krášliť pohľad na
najcennejšiu pamiatku mesta - Mauzóleum Júliusa Andrássyho. Žiaci vytvorili aj symbolické srdce na pomoc topiacim sa ľadovcom
v Arktíde a vyjadrili tak svoju podporu organizácii Greenpeace.

Dotácia na rozšírenie kamerového systému
Zo štátneho rozpočtu bola mestu poskytnutá dotácia vo výške 8 000 € na
financovanie projektu „Pre bezpečie našich občanov“. Mesto prišlo s projektom,
ktorého hlavným cieľom je vytvoriť priaznivé podmienky, ktoré umožnia predchádzať,
potláčať a zamedzovať páchanie kriminality a inej protispoločenskej činnosti; zabrániť
vzniku dopravných nehôd a tým chrániť poriadok, zdravie, majetok občanov a mesta.
Realizácia kamerového monitorovacieho systému poskytne občanom, ale aj
návštevníkom bezpečnosť a okamžitý zásah mestskej polície. Monitorovanie verejných
priestranstiev predstavuje v súčasnosti jednu z najúčinnejších foriem prevencie
kriminality v oblasti ochrany verejného majetku a poriadku. Kamerový systém prispieva
k znižovaniu percenta krádeží a vykrádania motorových vozidiel, bicyklov, osobných
vecí, predaja drog a rôznych prejavov vandalizmu. Taktiež napomáha pri objasňovaní
trestnej činnosti, priestupkov a dopravných nehôd pomocou archivácie záznamov.
Mesto sa snaží každým rokom zlepšovať podmienky pre prevenciu kriminality, preto
zrealizovalo inštaláciu niekoľkých prvkov kamerového systému na monitorovanie verejných priestranstiev. Z finančného hľadiska je
tento proces náročný a zdĺhavý. V rámci projektu je navrhnuté umiestnenie 7 nových kamier s pripojením na operačné stredisko
mestskej polície.
Veríme, že aj týmto opatrením zlepšíme život občanov v našom meste.

Oslava Prvého mája
Posledný aprílový deň sa začalo s
oslavami a stavaním Mája. Pred ZUŠ
Trebišov ste si mohli vypočuť hudobné
vystúpenia žiakov umeleckej školy a
zároveň sledovať zdobenie Mája
farebnými stuhami. Následne sa
spievajúci sprievod aj s Májom presunul
na námestie pred staré KaSS, kde sa do
kruhového objazdu osadil náš prvomájový
strom. Nasledovali vystúpenia ľudových

súborov rôznych vekových skupín. Večer
sa konali vstúpenia hudobných skupín na
amfiteátri a posedieť sa dalo pri stánkoch
s občerstvením.
Sviatok práce už v skorých ranných
hodinách odštartovali trebišovskí
motorkári svojim povestným budením a
jazdou po meste. Oslava Prvého mája sa
začala v mestskom parku v
popoludňajších hodinách vystúpením detí

materských a základných škôl na
amfiteátri. Deti sa mohli zabaviť jazdou na
koni a rôznymi aktivitami, ktoré pre nich
pripravili mestské centrá voľného času.
Počas celého dňa bolo verejnosti
sprístupnené Mauzóleum Júliusa
Andrássyho. Na záver vystúpil Prešovský
Dixieland. Veríme, že ste si všetci
príjemne oddýchli a zabavili sa.

Likvidácia odpadu v zbernom dvore
Máte doma staré spotrebiče či olej a
neviete čo s nimi? Občania mesta môžu
svoj odpad kedykoľvek zlikvidovať v
zbernom dvore technických služieb aj
mimo otváracích hodín.
Mestskí poslanci schváli v stredu
24. apríla Všeobecne záväzné nariadenie
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a
drobnými stavebnými odpadmi. To
prináša niektoré nové povinnosti pre
občanov i podnikateľov. Účinnosť
nadobudne od 1. júna a zverejnené je na
internetovej stránke mesta. Základný
poplatok za zber a likvidáciu
komunálneho odpadu v Trebišove je
0,066 € na osobu a deň, čo je vyše 24 €
na rok. Pre podnikateľské subjekty je
zavedený množstvový zber komunálneho
odpadu, kde sa poplatok pohybuje v
závislosti od frekvencie odvozu a veľkosti
nádoby od 132 € až do 960 € za rok.

Novinkou je úprava likvidácie jedlých
tukov a olejov tak pre súkromné osoby,
ako aj podnikateľské subjekty. Všeobecne
záväzné nariadenie zavádza zber
použitého jedlého oleja z domácností do
zatvárateľných PET fliaš, ktoré môžu
občania odovzdať v zbernom dvore.
Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a
záhradkárskych lokalít sú občania povinní
prednostne kompostovať, pokiaľ nemajú
iné využitie. Je zakázané ukladať
biologicky rozložiteľný odpad do zberných
nádob na zmesový komunálny odpad
alebo ukladať vedľa nich a likvidovať tento
druh odpadu spaľovaním.
Mesto nezavádza a nezabezpečuje
vykonávanie triedeného zberu
komunálnych odpadov pre biologicky
rozložiteľný kuchynský a reštauračný
odpad s výnimkou použitého jedlého
oleja, pretože je to pre mesto ekonomicky

neúnosné.
Podnikatelia a prevádzkovatelia
kuchýň a reštaurácií sú povinní na svoje
náklady zabezpečiť zber, odvoz a
likvidáciu biologicky rozložiteľného
odpadu. Nemôžu ho miešať s ostatným
komunálnym odpadom.
Zberný dvor môžete bezplatne využiť
aj na ukladanie veľkoobjemových
odpadov a elektroodpadov. Tu môžete
priniesť aj nebezpečný odpad, ktorý
vznikne v domácnosti a nesmie sa miešať
s ostatným komunálnym odpadom.
Prevádzkovateľom zberného dvora sú
mestské technické služby.
Za porušenie ustanovení všeobecne
záväzného nariadenia o nakladaní s
komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi hrozí pokuta
165,96 €.

Oznam pre obyvateľov sídliska SEVER
Prosíme obyvateľov sídliska SEVER o zvýšenú opatrnosť z dôvodu výstavby nových parkovacích miest na sídlisku SEVER.
Zároveň upozorňujeme na zahájenie prác pri odstraňovaní starého a výstavbe nového detského ihriska na Ternavskej ulici.

Reklama na trhovej bráne
Mesto vám ponúka reklamnú plochu dostupnú pre vašu spoločnosť. Máte možnosť
zakúpenia reklamnej plochy na vstupnú bránu počas konania mestských trhov. Vaša reklama
by bola umiestnená na bočných stĺpoch, pri vchode a pri východe z miesta konania. Po
zakúpení reklamnej plochy bude vaša spoločnosť zviditeľnená 4 krát v roku, počas dvoch dní.
Cena za 1 m2 je 100 €.
Ak vás táto ponuka oslovila, kontaktujte prosím Zuzanu Albrechtovú, e-mail:
albrechtova@trebisov.sk, tel.: +421 56 6713 355.

Ponuka podujatí na jún 2013
Mestské kultúrne stredisko Trebišov
1.6.2013
12.6.2013
27.6.2013
29.6.2013

-

30.6.2013
streda
štvrtok
sobota

Emil Miňo: Variácie vo fotografii (Galéria MsKS)
Divadelná hra (Hriešna komédia): Kto zhasol svetlo?
Radošinské naivné divadlo: Šťastné konce
Trebišovský folklórny festival (Amfiteáter)

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

Futbalový klub Slavoj Trebišov
Program domácich futbalových zápasov:
1.6.2013 - sobota
8.6.2013 - sobota
9.6.2013 - nedeľa
15.6.2013 - sobota

17.00 h
10.00 a 12.00 h
09.00 a 10.45 h
10.00 a 12.15 h
17.00 h

Trebišov – Banská Bystrica „B“
Trebišov – Prešov
Trebišov – MFK Košice
Trebišov – Kráľovský Chlmec
Trebišov – MFK Košice „B“

TIPOS (KENO 10) III.LV
I.LSŽ - U 15, U 14
I.LMŽ – U 13, U 12
III.LS/MD
TIPOS (KENO 10) III.LV

Tenisový klub Slavoj Deva Trebišov
Zoznam domácich zápasov:
Starší žiaci

8.6.2013 - sobota
15.6.2013 - sobota

Trebišov – Bardejov
Trebišov – Snina

Dorastenci A:

2.6.2013 - nedeľa

Trebišov – Tatran Prešov

Muži:

1.6.2013 - sobota

Trebišov – Sabinov

Vaše podnety a návrhy k infolistu zasielajte na adresu: infolist@trebisov.sk
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