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Už po tretíkrát nám priniesol Mikuláš vianočný stromček na kruhovú križovatku ulíc             
M. R. Štefánika a T. G. Masaryka. Nie je to náhoda, že od roku 2011 umiestňujeme stromček 
práve tam. Zakladatelia Československa, po ktorých sú ulice pomenované, priniesli          
po ťažkých rokoch Slovákom a Čechom na dlhý čas pokoj a mier. A tieto dve slová sú 
nerozlučne spojené s Vianocami.

Prajem Vám, aby ste aj Vy mali Vianoce plné pokoja a mieru, aby ste sa v rodinách stretli    
so svojimi blízkymi a tešili sa z ich prítomnosti.

Rok 2013 speje k svojmu záveru. Pre Trebišov to bol dobrý rok, preto slávnostný 
silvestrovský ohňostroj bude namieste; užite si ho naplno. A či už vykročíte do nového roku 
ľavou alebo pravou nohou, nech je pre Vás rok 2014 rokom úspechov a správnych 
rozhodnutí.



Vianočná výzdoba
Mesto pripravilo vianočnú výzdobu skrášľuje severnú časť mesta od ulice stromy pred Domom služieb, stromček   

doplnenú o nové moderné prvky. Československej armády až po MsKS. pri reštaurácii Fontána a LED vianočné 
Nainštalovaných bolo 40 kusov nových Mesto osadilo mohutný vianočný gule sú na budove MsKS. Predošlá 
svetelných elementov na stĺpoch stromček na kruhovej križovatke ulíc f ar eb n á v ýzdoba je inštalovaná od MsKS 
verejného osvetlenia a 2 závesné prvky M. R. Štefánika a T. G. Masaryka, anjela  s  m  e r o m  na juh. Veríme, že vám moderná 
cez cestu z LED diód bielej farby. p ri ZUŠ a svetelnú fontánu na kruhovom výzdoba navodí tú pravú vianočnú 
Moderná výzdoba z LED svietidiel objazde pri OD Tempo. Osvetlené sú atmosféru.

Vianoce Lucie Bílé
Tohtoročnú predvianočnú náladu v  T re bišove a nadchol každého diváka. Cien akadémie populárnej hudby, ako     

nám navodila a do nášho mesta zavítala  Z  á u j e m  bol nesmierny a vypredaných aj porotkyňou najúspešnejšej televíznej 
aj Lucie Bílá osobne. Jedinečný bolo všetkých 1000 miest na sedenie. šou „Česko-Slovensko má talent“. Vďaka     
dvojhodinový koncert, ktorý podporilo Diva Lucie Bílá je mnohonásobnou jej mimoriadnemu talentu, humoru a 
Mesto Trebišov, „Bílé Vánoce Lucie Bílé“ držiteľkou prestížnych ocenení - bezprostrednému vystupovaniu to bol pre 
sa konal v Mestskej športovej hale t el ev ízn y ch  C ie n  Tý Tý , Českého slávika, Trebišovčanov pekný predvianočný dar.

Mikuláš
Predzvesťou najkrajších sviatkov o b da ril  s lad k ou pozornosťou. Tento rok si mohli výstavu tradičných domácich 

v roku je príchod toho štedrého pána, mesto pre najmenších pripravilo zábavné zvierat a živý Betlehem. Aj tohtoročný 
ktorého má každý rád. Aj napriek predstavenie Divadla Actors pod názvom Mikuláš sa všetkým páčil a užili si ho 
mrazivému počasiu nás opäť navštívil Mikulášov pomocník. Deti sa zapájali  nie le n  d eti. 
Mikuláš na námestí Š. B. Romana a deti do programu a náramne sa bavili. Pozrieť 

Sklad solidarity
Mesto prenajalo priestory na zriadenie sociálno-charitatívneho centra „Sklad solidarity“ pre občanov 

mesta, ktorého zriaďovateľom bude  Gréckokatolícka eparchiálna charita Košice, za symbolickú sumu 
1 € ročne. V priestoroch na Gorkého ulici bude poskytované základné sociálne poradenstvo a bude 
zriadený sociálny šatník pre potreby rodín v hmotnej núdzi. Toto centrum bude prvým kontaktom pre 
pomoc týmto rodinám, kde prebehne diagnostika situácie, v ktorej sa rodina nachádza. Bude 
poskytnuté  poradenstvo a budú navrhnuté riešenia. V prípade hmotnej núdze bude mať rodina 
možnosť zobrať si oblečenie a obuv z charitatívneho šatníka. 



Jubilanti

Športovo-rekreačná zóna na Severe
Mesto začalo zveľaďovať priestor upravený terén. Chceme však, aby tento majetkom. Radi sme tak potvrdili        

určený na športové a rekreačné aktivity priestor lepšie slúžil a spríjemňoval chvíle d o b r é  v z ť a h y  s o  S l o v e n s k ý m  
pre občanov pri rieke Trnávka. Bola športovcom a rekreantom, preto mesto vodohospodárskym podnikom, najmä ak 
odstránená skládka odpadu, kroviny a bol vykosilo aj hrádzu, hoci tá nie je mestským je to na prospech občanov mesta.

V novembri sa konalo už tradičné pármi, ktoré slávili už 50. a 60. výročie príhovory. Tešíme sa spolu s nimi a 
stretnutie primátora s jubilantmi vo veku sobáša. Atmosféru spríjemňovali kultúrne prajeme mnoho ďalších prežitých rokov v 
80, 85, 90 a 95 rokov a s manželskými hudobné vystúpenia a slávnostné šťastí a zdraví.

Chodník ku Vagónke
Mesto Trebišov sa podieľalo na výstavbe panelového chodníka na ulici Kpt. Nálepku od ulice Jablonkovej po administratívnu 

budovu Vagónky. Chodník dlhý cca 200 metrov slúži na bezpečnejší presun zamestnancov Vagónky, ktorí doposiaľ používali 
frekventovanú cestu. Mesto dodalo pracovnú silu na výkopové práce a zabezpečilo mechanizmy na dovoz a urovnanie 
podkladového materiálu. 

Mesto v rámci opráv a budovania nových chodníkov zrekonštruovalo aj chodník pred Pravoslávnym chrámom svätých 
apoštolov Petra a Pavla. Pokračujeme tak v postupnej úprave okolia svätostánkov v meste.

Chodník pred Pravoslávnym chrámom
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Mestský športový klub mládeže Trebišov - hokej

Turnaj slovanských nádejí - futbal

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

5. ročník

6. - 7. ročník

8. - 9. ročník

19.1.2014  -  nedeľa 14.30 h Karneval na ľade, vstup zdarma

Starší žiaci 25.1.2014  -  sobota 09.00 h Trebišov – Sečovce

12.1.2014  -  nedeľa 10.30 h 14. kolo Trebišov – Humenné
26.1.2014  -  nedeľa 10.30 h 16. kolo Trebišov – Sanok

11.1.2014  -  sobota 09.15 h 20. kolo Trebišov – Poprad

  4.1.2014  -  sobota 09.00 h 19. kolo Trebišov – Bardejov
18.1.2014  -  sobota 09.00 h 21. kolo Trebišov – Prešov

V dňoch 28. - 29. decembra 2013 usporiada mesto futbalový turnaj žiakov, narodených po 1. 1. 2001 (12 rokov) pod názvom 
„Turnaj slovanských nádejí“. Medzinárodnej súťaže sa zúčastnia mužstvá z Poľska, Českej republiky, Slovenska a Maďarska. Spolu 
si zahrá 10 mužstiev. Turnaj nadväzuje na tradíciu „Vianočného turnaja žiakov“, ktorý sa v Trebišove v minulosti organizoval a po roku 
1989 pomaly zanikol. Začiatok turnaja bude 29. decembra 2013 o 9.00 h a slávnostné otvorenie bude o 13.00 h. 

Všetkých priaznivcov športu srdečne pozývame.

Zber šatstva
Mesto sa zapojilo do charitatívnej akcie pod záštitou neziskovej organizácie „Pomocný anjel“, počas ktorej 

vyzbiera 2x ročne obnosené a nepotrebné oblečenie. Do tejto akcie sa mesto zapojilo už po štvrtýkrát a bolo 
vyzbieraných 2000 kg obnoseného šatstva, ktoré putuje do detských domov, domovov seniorov a domovov 
sociálnych služieb. Nepoužiteľné kusy putujú na recykláciu. Ďakujeme vám všetkým, ktorí ste prispeli čím ste mohli a 
veríme, že v budúcom roku sa nám podarí vyzbierať rovnaké množstvo šatstva na pomoc v núdzi.

Štefanská 
Disco TrebiShow

Mestská športová hala

26.12.2013 o 21.00 h


