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Slovo na úvod
Milí Trebišovčania.
Mesiac júl je obdobím, ktorému sa hovorí aj uhorková sezóna. Nielen že sa naozaj nakladajú
uhorky, ale toto obdobie je v dôsledku dovoleniek väčšinou chudobné na udalosti. Divadlá nehrajú,
zamestnanci neštrajkujú a spoločenský život väčšinou stagnuje.
To však nie je prípad nášho mesta. Po vydarenom Trojdní na konci júna sme pre vás aj v tomto roku
pripravili Kultúrne leto. Oproti minulému roku sme ho presunuli zo Severného námestia do parku.
Každú letnú nedeľu o 17.00 h sa v parku niečo kultúrne odohráva a park sa tak stáva naozajstnou
oddychovou zónou. Každý si z pestrej ponuky vyberie. A keby predsa nie, už odpočinok v parku, hoci aj
sedením na nových lavičkách, je sám o sebe zážitkom, aký nám sídlisko či námestie nemôže
poskytnúť.
Nielen park je okrasou mesta. Mnohí z vás sa príkladne starajú aj o verejné priestranstvá pred
rodinnými alebo bytovými domami. Očakávame, že sa zapojíte aj do súťaže Najkrajšia predzáhradka
2013, aby vaše úsilie bolo ocenené nielen morálne, ale aj finančne.
Marián Kolesár, primátor

Vyplácanie sociálnych dávok bude v osade
Skvelá správa pre obyvateľov znechutených z dlhého a nepríjemného čakania na pošte, kvôli rómskym
občanom v hmotnej núdzi. Na podnet mesta bude postavený objekt na vyplácanie sociálnych dávok mimo
centra mesta. Po jednaniach so Slovenskou poštou bolo rozhodnuté o umiestnení mobilného pracoviska na
Medickej ulici, ktoré bude slúžiť na vyplácanie sociálnych dávok pre celú rómsku komunitu. Najneskôr v
septembri sa sociálne dávky budú vyplácať v osade.

Oprava ciest a chodníkov
Mesto Trebišov sa momentálne
zameriava najmä na opravu chodníkov,
opravu výtlkov na cestách a zveľaďovanie
parku. Rekonštrukcia chodníkov v meste
je pri dodržaní lehôt vo verejnom

obstarávaní naplánovaná v auguste v Severná, Hodvábna, Čsl. armády,
týchto lokalitách - M. R. Štefánika Paričan, J. Husa, T. G. Masaryka.
M. R. Štefánika MsÚ, Dobrovoľnícka,
S opravou ďalších výtlkov na našich
Paričovská, M. R. Štefánika Billa, cestách mesto začalo už koncom júla.
M. R. Štefánika VÚB, 1. decembra,

Opravy na ZŠ Gorkého
Hygienické zariadenia v budove Základnej školy na ulici Gorkého si vyžadujú nevyhnutné opravy.
Je potrebná výmena dlažby, obkladov stien, výmena sanitárneho zariadenia (WC), umývadiel, pisoárov.
S tým sú spojené ďalšie vnútorné opravy, t.j. nové potrubia, maľby, výmena elektrických vypínačov.
Dosiahne sa esteticky príjemný a moderný vzhľad hygienických zariadení a najdôležitejším prínosom je
vyššia úroveň hygieny na základnej škole. Celkové náklady na opravu predstavujú sumu 27 229 €.

www.trebisov.sk

Coca-cola Školský pohár 2013
Po zimnej prestávke sa na futbalové
trávniky opäť vrátil Coca-Cola Školský
pohár 2013. Šampióni a šampiónky
tohtoročného turnaja vyrazia na tri dni do
Turína. Tu si prezrú štadión slávneho
Juventusu, zatrénujú si s jeho trénermi
a osobne sa stretnú s hviezdami talianskej
Série A. Takmer desaťtisíc hráčov a
hráčok zo základných škôl a osemročných
gymnázií z celej Slovenskej republiky sa
zapojilo do jarnej časti turnaja Coca-Cola
Školský pohár 2013. Celú jar zápasilo o
víťazstvo 512 chlapčenských a 144

dievčenských tímov.
Celkovým víťazom Coca-Cola Školský
pohár 2013 v kategórii dievčat sa
stala ZŠ Gorkého Trebišov. V súboji o
celkové prvenstvo nastúpili proti sebe
tímy ZŠ Z. Nejedlého Spišská Nová Ves
proti ZŠ Gorkého Trebišov. V napínavom
finále rozhodol gól družstva z Trebišova
štyri minúty pred koncom zápasu, kedy po
faule v pokutovom území rozhodli o
celkovom triumfe žiačky trénera Martina
Uporského. Pre hráčky zo ZŠ
Z. Nejedlého Spišská Nová Ves bola

prehra sklamaním, predtým nenašli
premožiteľky ani v jednom zo zápasov
turnaja. Na finálových súbojoch sa
zúčastnil aj ambasádor projektu, kapitán
slovenskej futbalovej reprezentácie
Martin Škrtel.
Z víťazstva na turnaji sa teší ZŠ
Gorkého Trebišov. Záštitu nad turnajom
Coca-Cola Školský pohár 2013 prevzalo
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a
športu SR a Slovenský futbalový zväz.

Vyhratý súdny spor o 800 000 Eur
Okresný súd v Trebišove zamietol návrh firmy Vitex s.r.o. na zaplatenie 800 000 €. Mesto Trebišov tak úspešne ukončilo ďalší
súdny spor. V období rokov 2007 až 2009 vznikol medzi firmou Vitex s.r.o. a Mestom Trebišov spor ohľadne priemyselného parku.
Táto firma tvrdí, že v roku 2007 prebiehali s mestom rokovania, ktoré ich utvrdili o uzavretí budúcej zmluvy na vykonanie stavebnej
činnosti. K uzavretiu zmluvy však nikdy nedošlo a ani by nemohlo kvôli právnym predpisom (Zákon o obecnom zriadení a Zákon
o majetku obcí). Firma si však za vykonané práce žiadala finančnú odmenu. V tomto konaní nastalo viacero rozporuplných
skutočností. Napríklad nejednotnosť výpovedí zástupcov firmy Vitex s.r.o., nešpecifikovanie zmluvy, ktorá mala byť uzavretá, ani
ako firma Vitex s.r.o. dospela k výpočtu žalovanej sumy 800 000 €. Veríme, že táto hrozba obohatenia žalobcov na úkor mesta a
jeho občanov už pominula.

Majstrovstvá Slovenska vo florbale
V dňoch 8.-9. júna sa mladí florbalisti FBC Mladosť Trebišov zúčastnili na Majstrovstvách Slovenska v Turanoch, kde postúpili
ako víťaz regionálnej florbalovej ligy východ. Prvý hrací deň sa hrali zápasy v skupine, kde sme si počínali suverénne a skupinu sme
vyhrali. V nedeľu sme o postup do finále rozstrieľali Bratislavčanov. Východniarske finále chlapci nešťastne prehrali, ale i tak sa
Trebišovčania tešili z pekného druhého miesta. Všetkým chlapcom a trénerom patrí poďakovanie za predvedenú hru.
Mgr. Radoslav Ujhelyi
Predseda FBC Mladosť Trebišov

Konečné poradie:
1. miesto ATU Košice
2. miesto FBC Mladosť Trebišov
3. miesto FbK Turany

Sláčikové kvarteto na ostrovčeku
Prešli desaťročia, kým "ostrovček" ožil
kultúrnou akciou. Kedysi najkrajšiu časť
parku pred občanmi skryl plot a za ním sa
diali "veľké veci" a občania len čakali.
Teraz tam už plot nie je. Prišla nedeľa
21. júla 2013 a kultúrne leto sa na chvíľu
presťahovalo z amfiteátra na ostrovček.

Po niekoľkých desaťročiach z
ostrovčeka v parku opäť zaznela hudba
v podaní sláčikového kvarteta LenArt
Quartet. Odzneli skladby Mozarta,
Bacha, Borodina i Dvořáka. Na svoje
si prišli milovnívi vážnej hudby, ale
i niekoľko desiatok okoloidúcich.

Na melódie z 21. júla sa tak ľahko
nezabúda. Kultúrne leto sa už tohto roku
na ostrovček nevráti, ale na budúci rok sa
znásobí aj počtom aktivít a podujatí, lebo
občania ostrovček v parku stále milujú
a my všetci sme tak trochu ostrovčeku za
tú krásnu atmosféru vďační.

Mesto vrátilo parku duby
Všetci Trebišovčania si iste pamätajú
na dvestoročné duby, ktoré lemovali
mauzóleum grófa Andrássyho a ktoré
minulé vedenie mesta dalo odstrániť.
Tieto duby Mesto Trebišov dalo
spracovať a v súčasnosti sa do parku
vrátili vo forme nových lavičiek, ktoré
spríjemnia oddych všetkým

návštevníkom parku. Lavičky pozostávajú
z betónovej konštrukcie a dreva
z 250 - ročných dubov. Inštalovaných je
zatiaľ 53 kusov nových lavičiek. V rámci
zveľadenia oddychovej zóny v mestskom
parku bolo položené aj nové drevené
pódium na zrekonštruovanom prírodnom
a mfiteátri. Pod týmto pódiom sa

nachádzajú obnovené šatne pre
účinkujúcich.
Vedenie mesta má snahu naďalej
zušľachťovať park ako oddychovú zónu
pre všetkých Trebišovčanov, preto
pripravuje aj počas leta rôzne kultúrne
akcie.

Nasvietenie mauzólea, folklórny festival, požehnanie námestia
Posledný júnový víkend sa v Trebišove
konali významné udalosti. Aj napriek
nepriazni počasia sa v piatok vydarilo
slávnostné rozsvietenie svetiel okolo
mauzólea v mestskom parku, pri
príležitosti 190. výročia narodenia Júliusa
Andrássyho. Svojou prítomnosťou nás
poctila aj pravnučka grófa Zita Borbála
Pallavicini. Súčasťou slávnosti bola aj
svetelná projekcia na budove mauzólea.
V sobotu prebiehal Folklórny festival, kde

vystúpilo mnoho ľudových súborov
vrátane Lúčnice. Súbežne s festivalom sa
konal Trebišovský jarmok. V nedeľu bolo
požehnané Mariánske námestie za účasti
J. Ex. Mons. Bernarda Bobera a J. Ex.
Mons. Milana Chautura, CSsR. Primátor
mesta odhalil pamätnú tabuľu na
najsvätejšom mieste mesta. Významný
mestský historik PhDr. Ján Chovanec,
Phd. už pred takmer štvrťstoročím navrhol
tento priestor symbolicky nazvať

Mariánskym námestím. Tento názov
vychádza z hlbokej mariánskej úcty v
našom meste. Panna Mária bola až do
polovice 16. storočia aj v najstaršom
mestskom znaku.
Aby ste nezmeškali ani ďalšie
podujatia v meste, sledujte internetovú
stránku mesta Trebišov: www.trebisov.sk,
Facebook: Trebišov-oficiálna stránka
mesta, Mestský Infolist, alebo Infokanál
Mesta Trebišov.

Prihláška do súťaže Najkrajšia predzáhradka 2013
Vyplnenú prihlášku spolu so súťažnými fotografiami zasielajte do 15. augusta 2013.

Počet fotografií:
Popis fotografií:
1.
2.
3.

Meno:
Adresa:
E-mail:
Mobil:
Súťažná kategória: (zakrúžkujte)
1. Kategória A – predzáhradka rodinného domu
2. Kategória B – predzáhradka bytového domu

Podpis: ......................................

V Trebišove, dňa ......................................

Svojim podpisom súhlasím v plnom rozsahu s podmienkami, tak ako sú uvedené v propozíciách súťaže
„Najkrajšia predzáhradka 2013“.
Kontakt: Mestské kultúrne stredisko, M. R. Štefánika 53, 075 01 Trebišov,
Lenka Čopanová, tel.: 0903 645 827, 672 27 54, e-mail: copanova@mskstv.sk
Propozície súťaže: Mestský úrad Trebišov, MsKS Trebišov, www.trebisov.sk, www.mskstv.sk

Oznam
Strojárska firma Silometal, spol. s.r.o., Kollárova 4, 07801 Sečovce hľadá pre svoju výrobu:
pracovníka na útvar expedície tovaru; výhodou sú platné osvedčenia pre obsluhu vežového žeriavu, mostového
žeriavu a oprávnenie pre viazanie bremien;
pracovníka pre údržbu dopravného parku.
Jedná sa o prácu na HPP, ochota pracovať nadčas. Žiadosť spolu s profesijným životopisom v slovenskom jazyku
zasielajte: mailom: sekretariat@silometal.sk, alebo písomne na adresu firmy. Telefonický kontakt: 056/6670111.

Ponuka podujatí na august 2013
Futbalový klub Slavoj Trebišov
Program domácich futbalových zápasov:
4.8.2013 - nedeľa 17.00 h
11.8.2013 - nedeľa 10.00 a 12.15 h
18.8.2013 - nedeľa 16.00 h
10.00 a 12.15 h
24.8.2013 - sobota 10.00 a 12.15 h
25.8.2013 - nedeľa 16.00 h
10.00 a 12.15 h
29.8.2013 - štvrtok 10.00 a 12.15 h

Trebišov – Humenné
Trebišov – Snina
Trebišov – Lipany
Trebišov – Poprad
Trebišov – Vranov
Trebišov – Poprad
Trebišov – MFK Košice
Trebišov – Giraltovce

III.LV
I.LSŽ - U 15, U 14
III.LV
I.LMŽ – U13, U 12
II.LS/MD
III.LV
I.LSŽ – U15, U 14
II.LS/MD

Mestské kultúrne stredisko Trebišov
Kultúrne leto 2013 v parku na amfiteátri
4.8.2013 - nedeľa
8.8.2013 - štvrtok
11.8.2013 - nedeľa
18.8.2013 - nedeľa
25.8.2013 - nedeľa
29.8. - 31.8.2013

17.00 h
21.00 h
17.00 h
17.00 h
17.00 h

FS Orgonina, FS Furmane
Diskotéka DJ Rasťo Jílek
Big Bang Band Dixieland
www.mskstv.sk
Návrat - Beatles - rock a pop
tel.: 056 672 54 33
Slovak Tango - zábavná hudba zo starých čias
mskstv@mskstv.sk
Dni mesta Trebišov - Chlebom a vínom s podporou
Košického samosprávneho kraja a jeho programu Terra Incognita

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