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Slovo na úvod

Milí Trebišovčania.

Marián Kolesár, primátor

10/2013

Primátor Ing. Marián Kolesár pozýva občanov Trebišova na neformálne stretnutie, ktoré sa uskutoční
v stredu 6. novembra 2013 o 17.00 h vo veľkej zasadačke Mestského úradu Trebišov. 

Sobota 9. novembra 2013 od 7.00 h do 22.00 h.

Na stretnutí budú poskytnuté informácie a zodpovedané otázky o pripravovaných investičných akciách
 a iných aktuálnych udalostiach v meste.

V okrese Trebišov sa volí 8 poslancov a predseda Košického samosprávneho kraja.

Stretnutie primátora s občanmi

Voľby do orgánov samosprávnych krajov

Október bol v našom meste ďalším rušným mesiacom. Ukončujeme stavebné aktivity na uliciach, 
pretože v zime sa už chodníky stavať nedajú. Ďalšia etapa príde až na jar. Október však priniesol aj 
významnú organizačnú zmenu – vzniklo Mestské aktivačné stredisko, ktoré prevzalo od Technických 
služieb organizáciu aktivačnej činnosti poberateľov sociálnych dávok. Odteraz aktivačný príspevok 
dostane iba ten, kto nielenže chodí do práce, ale aj naozaj pracuje. So vznikom aktivačného strediska 
súvisí aj zriadenie Linky čistoty, na ktorú môžete nahlásiť znečistenie verejného priestranstva, ale aj to, 
že niekto v oranžovej veste s nápisom PORIADOK A ČISTOTA nepracuje tak, ako by mal. Kompetentní 
sa už postarajú o nápravu, pretože u nás sa váš hlas nikdy nestratí.

www.trebisov.sk



Linka poriadku a čistoty
Mesto spustilo v mesiaci október do prevádzky bezplatnú linku poriadku a čistoty, na ktorú môžu občania nahlasovať znečistenie 

mesta, ktoré bude Mestským aktivačným strediskom urýchlene odstránené. Táto linka slúži všetkým Trebišovčanom, ktorým ide     
o krajšie a čistejšie mesto.

Dlhé roky narastajúca kopa stavebného odpadu na sídlisku Juh je konečne preč! Mesto sa rozhodlo túto skládku odstrániť, 
napriek vysokým nákladom na jej likvidáciu. Príčiny jej vzniku ani dôvody nečinnosti predchádzajúcich vedení mesta žiaľ 
nepoznáme.  

V auguste tohto roku mesto začalo s prípravami pre nový asfalt na chodníkoch. O necelý mesiac začali aj stavebné práce.    
Dnes sú už chodníky pre tento rok dokončené a využívané. Opotrebované, rozbité chodníky sú už minulosťou v týchto lokalitách:  
M. R. Štefánika Paričan, M. R. Štefánika MsÚ, Dobrovoľnícka, Paričovská, M. R. Štefánika Billa, M. R. Štefánika VÚB, 1. decembra, 
Severná, Hodvábna, Čsl. armády, J. Husa, T. G. Masaryka. 

V budúcom roku mesto opraví ďalšie chodníky v poradí podľa ich technického stavu.

Likvidácia skládky na sídlisku Juh

Chodníky už sú pre kočíky

Október - mesiac úcty k starším
Nastal október, obdobie jesene, kedy dôchodcom nad 65 rokov, oprávňujúce ich liečivách, starnutí, psychohygiene, 

nás príroda ohromuje svojimi farbami. k bezplatným vstupom do športových a viacgeneračnom spolunažívaní, dejinách 
Mesiac, ktorý už tradične patrí aj kultúrnych zariadení označených a pod. 
seniorom. nálepkou. Mesto financuje mesačné Seniori z denných centier sa 

Dňa 29. októbra 2013 si pripomíname náklady na prevádzku denných centier, zúčastňujú aj akcií, ktoré organizuje 
deň úcty k starším. Pri tejto príležitosti ktoré sú zariadené a vybavené tak, aby Mesto Trebišov, MsKS Trebišov, Okresná 
zorganizovalo Mesto Trebišov pre svojich návšteva centra bola prí jemným knižnica Trebišov, Múzeum a Kultúrne 
seniorov spoločensko-zábavný program v posedením a spoločenským zážitkom. centrum južného Zemplína v Trebišove, 
estrádnej sále MsKS. Týmto podujatím V dennom centre sa vykonávajú H vezdáreň Trebišov a pod. 
vyjadruje mesto úctu a vďaku staršej denné spoločenské aktivity. Spravidla   V  rá m ci rozvoja denných centier mesto 
generácii, no myslí  na nich aj počas 1 x za mesiac sú organizované p rispelo finančne na nákup nového 
celého roka. Mesto vydalo seniorské karty prednášky na zaujímavé témy o zdraví, interiérového vybavenia.

0800 500 030



Rozšírenie kamerového systému

ZOOKÚTIK

V májovom vydaní infolistu sme vás informovali o projekte „Pre bezpečie našich občanov“. Tento 
projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality a bola 
nám poskytnutá dotácia vo výške 8000 € na rozšírenie kamerového systému v meste. 

Zmena oproti pôvodným plánom nastala v tom, že namiesto 7 statických kamier sa osadia           
2 otočné kamery na autobusovej stanici a na kruhovom objazde pri nákupnom centre Kaufland a 
zakúpi sa obsluhovacia technika ku kamerovému systému a umiestni sa na mestskej polícii.            
V októbri prebehlo školenie mestských policajtov v oblasti prevencie kriminality. Realizácia 
kamerového monitorovacieho systému poskytne občanom, ale aj návštevníkom bezpečnosť           
a okamžitý zásah mestskej polície. Rozšírovanie systému bude pokračovať aj v budúcnosti.

Pozývame všetkých Trebišovčanov a Oplotenie a prístrešok v obore sme počítame s osadením lesnej zveri : muflón 
širokú verejnosť do priestorov Mestského vyrobili zo starých teplovodných rozvodov lesný a daniel lesný. Už teraz máme v 
hospodárskeho strediska na prehliadku a stĺpiky sme osádzali drevenými obore ovečku muflóna s mláďaťom. Týmto 
nového zookútika. V mesiaci september podvalmi. Vo vonkajšej časti sme ďakujem všetkým  pracovníkom strediska 
sme zrealizovali naše dlhodobé zámery svojpomocne vyrobili posedenia pre a externým subdodávateľom, ktorí sa 
revitalizácie plôch v súčasnom stredisku. návštevníkov, ktorí tam môžu príjemne podieľali na prácach a spoločne prajeme 
Naš im c ie ľom bo la  prezentác ia  stráviť svoj voľný čas. V obore chováme všetkým návštevníkom príjemný zážitok .
starostlivosti o domáce zvieratá a lesnú domestifikované druhy zvierat: ovca Milí starí rodičia, rodičia a deti, príďte 
zver. Lesná obora bola vystavaná na domáca, koza domáca, vietnamské sa pozrieť na kúsok prírody vytvorenej 

2 prasiatko a králik domáci. V budúcnosti človekom...750 m  vo vstupnej časti strediska. 

MESTSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB MLÁDEŽE TREBIŠOV

HĽADÁME NOVÉ HVIEZDY
HOKEJ ŤA NAUČÍ VIAC AKO LEN KORČUĽOVAŤ

SEZÓNA 2013/2014Tréningy: Info: MŠKM TREBIŠOV
Varichovská 15 (zimný štadión)
mobil: 0918 893 485
e-mail: mskm@trebisov.sk

UTOROK 17.30 - 18.30
ŠTVRTOK 17.15 - 18.15
PIATOK 17.15 - 18.15

Nábor chlapcov a dievčat od 4 do 12 rokov
Príprava 3 mesiace zdarma

Príď sa pozrieť na nás a pridaj sa k tímu

Mgr. Mário Fazekaš



Ponuka podujatí na november 2013

Mestské kultúrne stredisko Trebišov

www.facebook.com / Trebišov - oficiálna stránka mesta
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Futbalový klub Slavoj Trebišov

Mestský športový klub mládeže Trebišov - hokej

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.

Hádzanársky klub Slavoj Trebišov

II.LS/MD   2.11.2013  -  sobota 10.00 a 12.15 h Trebišov – Humenné
TIPOS III.LV   3.11.2013  -  nedeľa 13.30 h Trebišov – Bardejovská Nová Ves
II.LS/MD   9.11.2013  -  sobota 10.00 a 12.15 h Trebišov – Ľubotice
I.LSŽ - U 15, U 14 10.11.2013  -  nedeľa 10.00 a 12.00 h Trebišov – Bardejov  

  5.11.2013  -  utorok 17.00 h Večer tekvicových strašidiel - pred MsKS
25.11.2013  -  pondelok 19.00 h Rozhodcovia - divadelná sála MsKS
28.11.2013  -  štvrtok 19.00 h Lucie Bílá - mestská športová hala

Druhá etapa obnovy hradu Parič

Žiaci 23.11.2013  -  sobota 09.00 h Trebišov – Prešov
Mladší dorast   9.11.2013  -  sobota 15.00 h Trebišov – Považská Bystrica 

23.11.2013  -  sobota 15.00 h Trebišov – Prešov
Starší dorast   9.11.2013  -  sobota 17.00 h Trebišov – Považská Bystrica 

23.11.2013  -  sobota 17.00 h Trebišov – Prešov 

17.11.2013  -  nedeľa 09.15 h 8. kolo Trebišov – Poprad

  9.11.2013  -  sobota 09.00 h 12. kolo Trebišov – Bardejov
23.11.2013  -  sobota 09.00 h 14. kolo Trebišov – Prešov
30.11.2013  -  sobota 09.00 h 15. kolo Trebišov – Košice

  2.11.2013  -  sobota 09.00 h 11. kolo Trebišov – Humenné
16.11.2013  -  sobota 09.00 h 13. kolo Trebišov – Poprad

5. ročník

6. - 7. ročník

8. - 9. ročník

Práce na ďalšej etape konzervácie zistené líce múru miestami až 3,5 m  ro zh o d uj e,  k o ľk o  z  n ic h  b ud e viditeľných 
gotického hradu Parič prebiehali v rámci pod úrovňou terénu. Poškodenia vznikli znížením terénu. V úrovni pod terénom 
projektu MK SR Obnovme si svoj dom. pravdepodobne kombináciou využívania bolo nutné  doplniť odborným spôsobom 

3Pred začatím prác bol realizovaný m ú ru ako strelnice a vplyvom vandalizmu. 13,26 m  historizujúceho tehlového 
dovoz, očistenie a roztriedenie tehál   P ri  p rí p ra ve   to h to ro čn e j  et a py           muriva. Pre ukončenie prác na líci            

3z miestneho asanovaného cukrovaru. sa počítalo s nálezom líca tesne                 je plánovaných celkovo 36,89 m  (vrátane 
Taktiež archeologický výskum zameraný pod úrovňou terénu. Z tohto dôvodu           predchádzajúcich etáp). Týmto spôsobom 
na zistenie pôvodnej nivelety a líca sa  všetky konzervačné práce presunuli bude torzo múru  z 13. storočia 
gotického múru. Výskumom bolo d o slo va  pod zem a v týchto dňoch sa zabezpečené.


