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Slovo na úvod
Milí Trebišovčania.
Tak sa nám začal volebný rok 2014. Čo v ňom môžeme v našej malej mestskej politike
očakávať, to ukázal už záver roka 2013. Napriek tomu, že poslanci mestského zastupiteľstva
poznali termín posledného zasadnutia rok vopred, niektorí neprišli nielen 18., ale ani 20., ani 30.
decembra. Nuž, zvláštna zhoda okolností. Alebo sa už maniere z veľkej politiky prenášajú aj
k nám? Rozpočet aj iné dôležité veci (napr. koncepcia potrebná pre získanie 1 mil. €
z eurofondov na elektronizáciu verejnej správy v meste) boli napokon schválené aj bez nich,
takže vlastne vôbec nechýbali.
Aby nedošlo k nedorozumeniu: poslanci nie sú mojimi podriadenými, nemusia mi nič
vysvetľovať ani sa ospravedlňovať a svojou trojnásobnou neúčasťou neporušili žiadnu
povinnosť. Svoj mandát vykonávajú slobodne a nezávisle, preto mne neprináleží informovať
o dôvodoch ich neúčasti, aj keď sú mi známe. Právo na otázky máte iba vy.
Marián Kolesár, primátor

Suché stromy v parku
V Infoliste 2/2013 sme vás informovali
o výrube suchých stromov v mestskom
parku a o pochybnostiach, ktoré tento
výrub vyvolal na vtedajšom obvodnom
úrade životného prostredia. Zároveň sme
uviedli, že vo výrube je nevyhnutné
pokračovať, pretože v parku ostali suché
stromy ohrozujúce život a majetok.
Dňa 19.12.2013 denník Plus jeden deň

uverejnil klamlivú informáciu, podľa ktorej
vraj po výrube suchých stromov v parku
„Primátor dá drevo Rómom“. Je to
rovnaký nezmysel ako správa, že v parku
bude golfové ihrisko. Aby sme uviedli veci
na pravú mieru, oznamujeme vám, že
žiadne drevo mesto nikomu nedáva, ale
ho predáva za 20 €/m3. Príjem z predaja v
roku 2013 bol za 495 m3 v sume 9 900 €.

www.trebisov.sk

Suché stromy v parku určené na výrub
sú označené červenou farbou. Pri
prechádzkach parkom si ich všímajte
a urobte si na celú vec vlastný názor.
V najbližších týždňoch budú odstránené
a drevo z nich bude predané. V sklade CO
na Medickej ulici si ho môže kúpiť
ktokoľvek. Cena je stabilná 20 €/m3.
Nič a pre nikoho nie je zadarmo.

Disco Trebishow
26. decembra 2013 sa konala v mestskej športovej hale štefanská zábava s účasťou obľúbených interpretov slovenskej rapovej
scény: Kali, Suvereno, Peter Pann a Adiss, ktorí navštívili Trebišov po druhý krát. Svojim vystúpením potešili skoro 800 fanúšikov.

Novoročný ohňostroj
Mesto Trebišov pripravilo pre svojich
obyvateľov veľkolepú oslavu Nového roka
2014. Oslavy prebiehali pred Mestským
kultúrnym strediskom diskotékou od

22.00 h. Úderom polnoci a s prianím
úspešného roka od primátora odštartoval
veľkolepý ohňostroj s hudobným
sprievodom, ktorý trval vyše 10 minút.

Obsahoval 2500 petárd s doletom do
výšky 150 metrov, rôzne svetelné efekty
a tak vytvoril nádherné divadlo pre
obyvateľov mesta.

Hokejové triedy na ZŠ Pribinova 34 - Sever
Mesto Trebišov v spolupráci s vedením Základnej školy
na Pribinovej ulici (ZŠ Sever) a Mestským športovým
klubom mládeže (MŠKM) pripravuje v školskom roku
2014/2015 zriadenie športových hokejových tried so
zameraním na ľadový hokej. Ako prvý krok by mali vzniknúť
takéto triedy v 5. a 6. ročníku z chlapcov, ktorí dnes
navštevujú tréningy hokejovej prípravky. Podmienkou
vzniku hokejových tried je záujem detí a súhlas ich rodičov.
Mesto a Základná škola sa bude snažiť vytvoriť mladým
hokejistom také podmienky, ktoré im umožnia absolvovať
tréningy aj v dopoludňajších hodinách, t.j. počas
vyučovania. Bude aj v záujme vedenia školy, aby aktívne
športovanie nebolo na úkor plnohodnotného vyučovania
ostatných predmetov. V piatok 24.1.2014 sa konalo
na zimnom štadióne prvé rodičovské združenie všetkých
rodičov, ktorých sa tento zámer týka. Podľa prejaveného
záujmu detí a rodičov budú vedenie mesta a ZŠ pripravovať
ďalšie kroky.
Rodičia detí, ktoré by sa ešte chceli zapojiť
do hokejovej prípravky, kontaktujte vedenie MŠKM
na mskm@trebisov.sk, alebo na tel. č. 0918 893 485
(Mgr. Sidor).

Reštaurácia Berehovo
V decembri minulého roka ukončila činnosť Reštaurácia Berehovo. Nájomca Ing. Jozef
Kasarda sám vypovedal nájomú zmluvu. Následne sa zistilo, že platil nájomné len za 447 m²,
hoci využíval až 1 211 m². Za 14 rokov nájmu to predstavuje škodu pre mesto vyše 233 tisíc € .
Mesto mieni od podnikateľa škodu vymáhať. Rozdiel medzi fakturovanou a skutočnou
výmerou pravdepodobne nevznikol obyčajnou chybou. Neodbytnou sa stáva myšlienka, že
šlo o zámerné konanie niektorého zamestnanca alebo funkcionára na Mestskom úrade pred
štrnástimi rokmi.

Záhradkárska činnosť v Trebišove
V štyroch osadových základných
organizáciách Slovenského zväzu
záhradkárov je organizovaných 356
členov. Ide o ZO Orišky, Sady, Ondava
a Koronč. Členovia vo svojej činnosti
vychádzajú z hlavného cieľa SZZ,
ktorým je organizovanie, zabezpečovanie
a rozvoj záhradkárskej činnosti,
zameranej hlavne na zvyšovanie
odbornej pestovateľskej úrovne.
Trebišovskí záhradkári dosiahli aj
primerané výsledky: na celoslovenskej
súťaži v reze ovocných stromov sa často
zúčastnil Ing. Ján Dunca, RNDr. Ladislav

Kanda a Ján Barila. V roku 2007 dosiahol
významný úspech RNDr. Kanda, keď
sa stal víťazom. Na celoslovenských
sú ťažiach vo viazaní a aranžovaní
kvetov sa zúčastňovali pracovníčky
Centra voľného času Jana Saganova
a Kvetoslava Jasičová. Do výtvarnej a
vedomostnej súťaže žiakov ZŠ sa zapájali
deti z Komenského a M. R. Štefánika.
Do celoslovenskej súťaže o najkrajšie
jablko sú trebišovskí záhradkári
pravidelne zapojení, najmä Ing. Dunca,
Ján Malý, MUDr. Ciberej, Pavol Koščík,
Ing. Lörinčík. Vo výboroch ZO pracujú

väčšinou dobrovoľní skúsení záhradkári,
pre ktorých je záhradkárska činnosť
srdcovou záležitosťou. Svojím zanietením
pomáhajú udržiavať činnosť ZO na
žiaducej úrovni. Touto cestou chcem
poďakovať Pavlovi Koščíkovi a všetkým,
ktorí sa podieľajú na fungovaní
záhradkárskej činnosti. Som
presvedčený, že za pomoci predstaviteľov
mesta sa im bude dariť rozvíjať
záhradkársku činnosť v Trebišove.
Ing. Štefan Piskay
Predseda OV SZZ v Trebišove

Rozpočet mesta
Rozpočet mesta na rok 2014 ráta
s celkovými príjmami a výdavkami vyše
18 miliónov €. Viac ako 7 miliónov € je
vyčlenených na vzdelávanie. Na program
Prostredie pre život je určených 2,5
milióna €. Jednou z najväčších investícií
mesta v roku 2014 bude výstavba a
rekonštrukcie miestnych komunikácií,
chodníkov a parkovísk za vyše 300 tisíc €.

Vyše 1 milión € vynaloží mesto na
výstavbu kanalizácie v mestskej časti
Milhostov. Viac než 600 tisíc € bude stáť
obnova Domu smútku. Významný je
i projekt elektronizácie verejnej správy
na miestnej úrovni s celkovým nákladom
takmer 1 milión €. Priame dotácie na
šport budú vo výške 150 tisíc €.
Rokovať o návrhu sa malo už

18. decembra, prišlo však len 8 z 25
poslancov. Ani na ďalšom mimoriadnom
zasadnutí o dva dni neskôr zastupiteľstvo
nebolo uznášaniaschopné aj napriek
tomu, že na zasadnutí Mestskej rady
nemali poslanci žiadne výhrady.
V pondelok 30. decembra za návrh
rozpočtu hlasovalo 13 prítomných
poslancov.

Mestská ubytovňa
Mesto Trebišov získalo bezplatne
budovu bývalej vojenskej ubytovne
BARMO, ktorej hodnota je 2 milióny €.
Uviedlo tam do prevádzky mestský útulok
pre ľudí bez domova, kde je momentálne

zariadených a obsadených 15 izieb.
Pripravuje sa aj mestská sociálna
ubytovňa pre ľudí v sociálnej núdzi s
kapacitou 15 izieb. Ubytovňa sa
nachádza na Dopravnej ulici 2107/1

a mesto do nej investovalo 20 000 €
za pomoci finančného príspevku 4 000 €
z Nadácie SPP a spoločnosti NAFTA a.s.
V budúcnosti sa plánuje rozšírenie
kapacity miest na bývanie.

Detské jasle
Mesto pripravovalo počas posledných
mesiacov
roku 2013 priestory pre
mestské detské jasle, ktoré sú už plne
funkčné a čakajú na prvých detských
návštevníkov. Kapacita jaslí je 20 detí vo

veku od 6 mesiacov do 4 rokov. Veríme, že
deti aj rodičia budú spokojní. Mesto na
nové zariadenie vynaložilo finančné
prostriedky vo výške 28 079 €. Mesto
realizovalo stavebné práce svojpomocne,

išlo o zariadenie výdajne stravy, nové
elektroinštalačné rozvody, výmenu okien
a vchodových dverí a nové sociálne
zariadenia. Kúpený bol nový nábytok,
koberce a detské postieľky.

Literárne okienko od Pavla Ružana
Do pozornosti záujemcom o
publikácie, ktoré rozšírili poznatky
o Trebišove a o Zemplíne, ale vydané boli
len v niekoľkých výtlačkoch a sú našej
čitateľskej verejnosti neznáme. Sú to
tieto publikácie, s ktorými sa záujemci
môžu oboznámiť len v Zemplínskej
knižnici v Trebišove: Biografický a
náučný slovník južného Zemplína I. a II.
diel, Z klenotnice kultúrnych, umeleckých
a literárnych smerov a ľudovej tvorby
južného Zemplína do začiatku XXI.
storočia, Erby miest a obcí južného
Ze mp l ín a , Ze mp l ín či n a v ro d i n e

slovenských nárečí, Zemplín v
premenách času, Vývoj škôl v regióne
južného Zemplína a priekopníci
slovenskej školy v rokoch 1918-1937.
Hradiská, hrady a fortifikačné objekty
Zemplína, Trebišovské opatrovne a
materské školy v rokoch 1885-1982
(k storočnici), Na pamiatku tých, čo
Trebišovu vtlačili svoju pečať, Z hradných
komnát do šľachtických kaštieľov a
zemianskych kúrií v Zemplíne, Zapadla
éra a ozveny bubeníkov v regióne
južného Zemplína a Historický kalendár
Trebišova (ako jediný bol v predaji).

Okrem publikácií sa možno
oboznámiť aj s Malým medailónom
k 65. Výročiu Gymnázia v Trebišove,
s Medailónom maliarskej a sochárskej
tvorby na Zemplíne, ako aj s medailónmi
Mikuláša Kasardu, Štefana Bubána,
R N D r. Jo z efa Iľka, PhDr. Júliusa
Galgana, MUDr. Michala Jalčovíka,
Ing. Pavla Chválu a ďalších. Niektoré
výtlačky sú známe v slovenskom
prostredí až vo Victórii v ďalekej Kanade
a Trebišov ako aj poznatky o Zemplíne už
aj tam nie sú neznámym pojmom.
Pavol Ružan

Senior karty
2293 senior kariet je distribuovaných pre dôchodcov s vekom nad 65 rokov, ktorí budú mať
vďaka nim voľný vstup na kultúrne a športové podujatia Mesta Trebišov. Lístky na kultúrne
podujatia organizované mestom sú distribuované do denných centier, ktoré ich môžu využiť
bezplatne. Senior kartu je zatiaľ možné využiť na bezplatný vstup v týchto zariadeniach:
ź Mestské kultúrne stredisko
ź Športová hala
ź Zimný štadión
ź Futbalový štadión Slavoj
ź Mestské kúpalisko

SENIOR KARTA
MESTO TREBIŠOV

VSTUP DO TOHTO ZARIADENIA
NA KULTÚRNE A ŠPORTOVÉ
PODUJATIA JE PRE DRŽITEĽOV
SENIOR KARTY

BEZPLATNÝ

Ponuka podujatí na február 2014
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
14.2.2014 - piatok
15.2.2014 - sobota

21.00 h
17.00 h

21.2.2014 - piatok
28.2.2014 - piatok

17.00 h
19.00 h

Valentínska retro párty (estrádna sála)
Záverečný Venček kurzu spoločenského tanca
a spoločenskej výchovy s uvedením mládeže
do spoločnosti (estrádna sála)
Fašiangy (divadelná sála)
LÁSKA – divadelné predstavenie (divadelná sála)

Mestský športový klub mládeže Trebišov - hokej
5. ročník
6. - 7. ročník
8. - 9. ročník

23.2.2014
8.2.2014
22.2.2014
1.2.2014
15.2.2014

-

nedeľa
sobota
sobota
sobota
sobota

10.30 h
09.15 h
09.15 h
09.00 h
09.00 h

M

ŠKM

Trebišov – Nowy Targ
Trebišov – Bardejov
Trebišov – Sanok
Trebišov – Sanok
Trebišov – Michalovce

KST plus 40 Trebišov - stolný tenis
Telocvičňa ZŠ, Komenského 8
9.2.2014
9.2.2014
23.2.2014
23.2.2014

-

nedeľa
nedeľa
nedeľa
nedeľa

10.00 h
10.00 h
10.00 h
10.00 h

KST plus 40 Trebišov B – TJ RAK Sečovská Polianka
KST plus 40 Trebišov A – ŠKST Michalovce C
KST plus 40 Trebišov B – OSTK Streda nad Bodrogom
KST plus 40 Trebišov A – MKST Veľké Kapušany C

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