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Slovo na úvod
Milí Trebišovčania.
Zavedenie poriadku a systému aj do takej oblasti, akou je organizovanie trebišovských trhov,
začína prinášať svoje ovocie. Naše trhy si nekonkurujú s tými vo väčších okolitých mestách,
trhovníci dlhodobo vopred poznajú termíny a vôbec im nevadí, že sú trhy v stredu
a vo štvrtok – naopak, vítajú to. Prichádzajú nielen obchodníci, ale stále častejšie aj remeselníci
a výrobcovia.
Ale trebišovské trhy organizujeme najmä kvôli vám, aby ste mali príležitosť stretnúť sa
s priateľmi a známymi a porozprávať sa. Môžme si mailovať, faxovať, skypovať, chatovať,
esemeskovať, ale nič z toho nenahradí osobný rozhovor, podania rúk, pohľady do očí a iné
formy priamej komunikácie. Stretávajme sa, nech diskusia beží! Veď človek je tvor spoločenský,
tak sa neuzatvárajme do seba. Možnosť stretnúť ľudí, ktorí sú ochotní v rozhovore venovať
kúsok svojho času iným ľuďom, považujem za najdôležitejšiu črtu trebišovských trhov. Preto
dávam do vašej pozornosti: Trebišovský zimný trh bude už čoskoro.
Marián Kolesár, primátor

www.trebisov.sk

Mestský športový klub mládeže
Nedávno sme vás informovali o
zriadení Mestského Športového Klubu
Mládeže - MŠKM Trebišov. Zatiaľ jediným
organizovaným súťažným športom, ktorý
klub zastrešuje, je ľadový hokej žiakov.
Aktívne vo svojich súťažiach pôsobí päť
mužstiev chlapcov 5. až 9. ročníka.
Nakoľko sa jedná o mestskú príspevkovú
organizáciu, mesto v plnej výške
zabezpečuje všetky jeho materiálne a
finančné potreby: ľadovú plochu, dopravu,
stravu pri zápasoch vo vzdialenejších
mestách, lekársku starostlivosť, odmeny
trénerov a pod. Pri mužstvách pracujú
dvaja tréneri: Martin Mihály a Igor Šalata.
Okrem nich na zabezpečenie chodu klubu
mesto zriadilo pozíciu manažéra, ktorý má

na starosti technické a organizačné
záležitosti. Na tejto pozícii pracuje
Mgr. Mikuláš Sidor. Výsledkovo sa
v tabuľkách chlapci pohybujú v dolnej
polovici, čo by však klub chcel v
najbližších rokoch zmeniť.
Na splnenie tohto smelého cieľa boli
urobené prvé kroky, ktorými bol najmä
nábor detí do hokejovej prípravky na
všetkých základných školách mesta a
jeho blízkeho okolia. Počet detí na prvých
tréningoch nedosahoval ani počet 10.
Dnes, po dvoch mesiacoch intenzívnych
náborov, korčuľuje na každom tréningu
prípravky 50 až 60 detí. Nábor pokračuje
a bude pokračovať aj v budúcich rokoch
tak, aby mohla byť v ďalších školských

rokoch obnovená tradícia hokejových
tried na niektorej zo základných škôl.
Vďaka iniciatíve trénera Mihályho
bolo nedávno naše mesto zaradené
do programu "Korčuľuje celé Slovensko",
ktorý pripravil a finančne podporuje
Slovenský zväz ľadového hokeja.
Základným cieľom programu je oživenie
záujmu o korčuľovanie na školách,
zlepšenie pohybovej a športovej úrovne
detí. Vedľajším produktom by malo byť aj
ďalšie zvýšenie počtu najmladších
hokejistov.
Milí rodičia, vypnite svojim deťom
počítače a príďte s nimi na zimný štadión!
Možno má aj vaše dieťa skrytý hokejový
talent.

Bývalá skládka Juh
V októbri tohto roku začalo mesto s
likvidáciou nahromadeného stavebného
odpadu za sídliskovou časťou Juh. Toto
priestranstvo bolo dlhé roky neudržiavané
a nevyužité. V rokoch 2007-2010 naň bol s
tichým súhlasom mesta vyvážaný

stavebný odpad, najmä pri búraní „žltej
budovy“ a pri výstavbe Tesca. Následne
sa stalo rajom kontajneristov. Dnes si
môžeme povedať, že naše mesto vyzerá
opäť o čosi lepšie. Priestranstvo je
územným plánom určené na výstavbu

bytových domov. Zatiaľ však ostane len
vyrovnané a zatrávnené a spríjemní
obyvateľom sídliska pohľad z ich bytov.
Využiteľné bude aj ako rekreačné
prírodné ihrisko a čiastočne ako zóna pre
psičkárov a ich štvornohých miláčikov.

Bývalá skládka Sever
Na mieste, kde sa kedysi nachádzali kopy odpadu, stojí dnes plot a prebieha úprava terénu. Priestor za garážami na severe
sa zmenil na nepoznanie a poslúži pre oddychové a športové aktivity obyvateľov.

Stretnutie primátora s občanmi
V novembri tohto roku sa konalo už tradičné stretnutie primátora s občanmi v zasadačke Mestského úradu. Na stretnutí boli
poskytnuté informácie a zodpovedané otázky o pripravovaných investičných akciách a iných udalostiach v meste.
Pripravované investičné projekty mesta v roku 2014, na ktoré sú už vyhradené finančné prostriedky: prístupový chodník
k mauzóleu, rekonštrukcia Domu smútku, nový vstup a parkovisko pre areál cintorína, prestavba komunikácií na sídlisku Juh.

Prístupový chodník k mauzóleu

Rekonštrukcia Domu smútku

Nový vstup a parkovisko pre areál cintorína

Prestavba komunikácií na sídlisku Juh

Boj proti povodniam
Mesto buduje protipovodňovú
bariéru za sídliskom Juh v rámci
protipovodňových opatrení. Účelom
výstavby z južnej strany mesta je, aby tieto
kritické záplavové časti odolali náporu
vody. Ulicu SNP a obytnú štvrť Juh koncom

mája 2010 zaliala voda, ktorá vnikla do
pivníc, dvorov a záhrad tunajších
obyvateľov. Pod obrovské škody na ich
majetku sa podpísali aj neudržiavané
melioračné kanály v poliach okolo Juhu.
Voda z nich zahltila kanalizáciu a v spojení

s vodou "zhora" spôsobila záplavy. Aby
sme sa vyhli podobným komplikáciám,
mesto zakúpilo aj vysokovýkonné
čerpadlo vody, ktoré pomôže obyvateľom
v záplavových oblastiach ako Paričov,
Juh, Sever a Milhostov.

Ponuka podujatí na december 2013
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.

Mestské kultúrne stredisko Trebišov
4.12.2013 - streda
14.12.2013 - sobota
26.12.2013 - štvrtok
31.12.2013 - štvrtok

16.00 h
17.00 h
21.00 h
22.00 - 02.00 h

Mikuláš v Trebišove – program na Námestí
Štefana Boleslava Romana (pred starou KaSS)
Vianočná pieseň – vianočný program (MsKS divadelná sála)
Štefánska Disco TrebiShow (Mestská športová hala)
Silvester – rozlúčka so starým rokom a privítanie
nového roka 2014 (pred MsKS)

Mestský športový klub mládeže Trebišov - hokej
5. ročník

1.12.2013 - nedeľa

09.00 h

10. kolo

Trebišov – Spišská Nová Ves

6. - 7. ročník

14.12.2013 - sobota
21.12.2013 - sobota

09.00 h
09.00 h

17. kolo
18. kolo

Trebišov – Michalovce
Trebišov – Humenné

8. - 9. ročník

7.12.2013 - sobota

09.00 h

16. kolo

Trebišov – Spišská Nová Ves

Turnaj slovanských nádejí - futbal
Turnaj slovanských nádejí o Pohár primátora mesta Trebišov sa uskutoční 28. - 29.12.2013 v Mestskej športovej hale.
Začiatok turnaja bude 28.12. o 9.00 h, slávnostné otvorenie o 13.00 h.

Hádzanársky klub Slavoj Trebišov
Žiaci
7.12.2013 - sobota
Mladší dorast 14.12.2013 - sobota
Starší dorast 14.12.2013 - sobota

09.00 h
15.00 h
17.00 h

Trebišov – Levoča
Trebišov – Modra
Trebišov – Modra

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