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Slovo na úvod
Milí Trebišovčania.
Aj keď uplynulá zima nepatrila k tým nepríjemným, predsa len je väčšina z nás rada, že je tu jar.
O jari bolo popísané mnoho pekného, ba až poetického.
S jarou sa však spája aj výsostne prozaická činnosť a to jarné upratovanie. Ovládne nás túžba
zbaviť sa nepotrebných súčastí našich domácnosti a vo svojich domovoch sa pripravujeme na
Veľkú noc a potom na teplejšiu časť roka. S jarným upratovaním v meste súvisí aj viac
komunálneho odpadu pri zberných kontajneroch. Niekedy je ho až také množstvo, že kontajnery
nestačia a ste nespokojní, keď vidíte odpad na zemi. Uisťujem vás, že ak taký prípad nastal, išlo
o prechodný stav spôsobený preťažením našich úložných kapacít a v krátkom čase bola znovu
obnovená čistota verejných priestranstiev. Na druhej strane – veľmi ma teší, že odpad z obydlí už
nekončí na divokých skládkach v okolí mesta, ale na zberných miestach na to určených. Najväčšiu radosť mám však z toho, že vám
vadí občas voľne pohodený papierik na chodníku alebo igelitka na kruhovom objazde. Znamená to, že sme na správnej ceste
a PORIADOK A ČISTOTA sa v Trebišove udomácňuje. V nie tak dávnej minulosti by sa nad neporiadkom nikto ani nepozastavil,
lebo odpadky na verejnosti patrili ku koloritu nášho mesta. Nezabúdajte – bezplatná linka čistoty 0800 500 030 je tu pre vás.
Vy volajte a my budeme upratovať. Dovtedy, kým si to budete priať.
Marián Kolesár, primátor

Výzva na opatrnosť v parku
Počas víkendu (22. – 23.4.2014) došlo v parku k nepríjemnej udalosti, keď veľká časť suchého
stromu padla priamo na chodník. Našťastie nezranila žiadneho návštevníka parku, ktorých bolo vďaka
peknému počasiu veľa. Mesto Trebišov preto vyzýva návštevníkov parku, aby zvýšili opatrnosť pri
prechádzkach, pretože mesto v súčasnosti nemôže operatívne odstraňovať suché stromy. Právomoc
na povoľovanie ich výrubu si od 1.1.2014 vyhradil Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné
prostredie a zatiaľ nedovolil vyrúbať v parku ani jeden suchý strom.

www.trebisov.sk

Rušňoparáda v Košiciach
„RUŠŇOPARÁDA 2014“ sa uskutoční 26. a 27. apríla 2014 v Rušňovom depe v Košiciach. V novom šate, s bohatým programom
a viacerými novinkami prebehne tradičné stretnutie veľkej rodiny priaznivcov historickej a modernej železničnej techniky. Posledný
aprílový víkend tak opäť do Košíc povedú kroky tisícov návštevníkov z celého východného Slovenska, aby si prezreli a vyskúšali
desiatky vystavených exponátov, povozili sa nostalgickými vlakmi, využili možnosti mnohých atrakcií pre deti a prežili
neopakovateľnú atmosféru rušňového depa, kam sa počas roka bežne nedostanú.
Pre obyvateľov Trebišova sú na sobotu 26.apríla 2014 s podporou Mesta Trebišov pripravené mimoriadne historické motorové
vlaky, ktoré ich dovezú priamo do košického rušňového depa a popoludní ich z Rušňoparády odvezú naspäť domov. Lístky, ktoré sú
zároveň aj vstupenkou na samotné dvojdňové podujatie, si budú môcť zakúpiť na mestskom úrade. Cena spiatočného lístka je
maximálne výhodná a je vlastne iba príspevkom na historické vozidlá: 2 € pre deti od 3 do 15 rokov a 3,50 € pre dospelých.
K dispozícii budú aj výhodné rodinné vstupenky pre dvoch rodičov + dve a viac vlastných detí v cene 10 €.
Vlak odíde z Trebišova o 8.15 h. Spiatočný vlak z Košíc odíde z depa o 15.30 h a z hlavnej stanice o 16.10 h. Posledný vlak
z Trebišova odíde do Košíc o 17.40 h.
Pre malých aj veľkých návštevníkov je pripravený mimoriadne atraktívny program. Najväčšou atrakciou budú oslavy najstaršej
parnej mašinky Katky, ktorá v tomto roku oslavuje 130. narodeniny a tiež jej prebudenie, ktoré má v Košiciach svoju dlhoročnú
tradíciu. Poprvýkrát budú na Rušňoparáde súťažiť aj rušne v rôznych disciplínach zameraných na zručnosť strojvodcov. Pripravené
je celodenné kino s rozprávkami i železničnými filmami, ale aj promenádny koncert a vystúpenie mažoretiek. Mimoriadne
zaujímavé bude vozenie na akumulátorovom rušni pre malých rušňovodičov, tvorivé dielne, divadelné rozprávky, mini-zoo,
skákacie hrady, modelárske vozne s miniatúrnymi železničkami a samozrejme vozenie vo vagóniku detskej železnice, ktorú
potiahne obľúbená Katka. Jedným z vrcholov programu by mal byť prelet a akrobacia historických lietadiel nad hlavami
návštevníkov či ukážka činnosti a techniky Polície SR. Ďalšími novinkami sú napr. rozprávkové mestečko Tašíkovo a zriadenie
druhého pódia s ozvučením. Postarané bude aj o smäd a hladné žalúdky návštevníkov.
Do depa sa návštevníci dostanú nostalgickými vlakmi z rôznych kútov východného Slovenska. V tomto roku ich mimoriadne
vypravia z Medzeva, Jasova, Sečoviec, Trebišova, Liptovského Mikuláša, Prešova, Popradu, Spišskej Novej Vsi, Gelnice,
Margecian a Stredy nad Bodrogom. Viac o cestovných poriadkoch i samotnom programe sa dozviete na stránke
www.rusnoparada.sk.

Čistenie v rómskej osade
Dňa 14.11.2013 bolo vykonané čiastočné upratanie rómskej osady. Činnosť organizovalo Mestské aktivačné stredisko
v spolupráci s Oddelením sociálnych vecí, Technickými službami a Základnou školou I. Krasku. Do upratovania bolo zapojených
94 uchádzačov o zamestnanie zaradených na aktivačnú činnosť, do upratovania sa dobrovoľne zapojilo asi 35 obyvateľov osady.
Väčšinu prác vykonali ľudia, ktorí sami žijú v osade. Celkom bolo z osady vyvezených asi 90 ton odpadu. V rómskej osade boli tiež
upravené časti chodníkov, ktoré boli najviac zaplavované vodou.

Verejné WC
Vo februári začalo mesto s výstavbou
sociálnych zariadení na prízemí Mestskej
tržnice (bývalé KaSS), ktoré budú po
dokončení slúžiť ako verejné WC. Vstup je
navrhnutý z južnej strany, kde je
naprojektovaná komunikačná rampa.
Dvere do verejných WC sú riešené ako
automatické na fotobunku. Vo vnútorných
priestoroch budú k dispozícii dve dámske
toalety, pričom v jednej z kabínok bude

k použitiu aj bidet. V mužskej časti WC budú
k dispozícii taktiež dve kabíny a dva
pisoáre.
Samostatnú časť verejných WC tvorí
sociálne zariadenie pre zdravotne telesne
postihnutých. Vnútorné povrchové úpravy
stien budú z keramických obkladov do
výšky 2,2 m, podlaha bude z keramickej
dlažby.
Svetlá výška v priestoroch verejných

WC bude 3,2 m, v ktorej sa bude nachádzať
kazetový podhľad zo sadrokartónu. Celý
priestor sa odvetrá núteným vetraním so
zabudovaným ventilátorom vo vzduchovom
potrubí.
Predpokladaný termín ukončenia je
koniec apríla. Po spustení do prevádzky
bude priestor strážený a za použitie sa bude
vyberať poplatok. Mesto realizuje celú
investíciu vlastnými zamestnancami.

Berehovo
Zlú situáciu budovy nákupného centra Berehovo spôsobilo najmä zatekanie strechy na mnohých miestach
súčasne. Pôvodná strecha napriek častým opravám už nedokáže zabezpečiť trvalú ochranu pred klimatickými
podmienkami a je nutná jej celková výmena.
Tá by ale zaťažila mesto sumou podľa typu novej strechy od 200 do 400 tisíc €, pričom ďalších približne
150 tisíc € by si vyžiadala oprava budovy, okien a fasády. Veľkým problémom sú aj nevysporiadané vzťahy
s vlastníkmi, ktorí majú svoje prevádzky ,,prilepené“ k budove a nedostatok nájomníkov, ktorí by mali o priestory
záujem.

Základná škola Gorkého mení zriaďovateľa
Mesto Trebišov odovzdá práva a povinnosti zriaďovateľa Základnej školy na ulici Gorkého 55
a jej súčastí (Školská jedáleň a Školský klub detí) Gréckokatolíckej eparchii Košice, ktorá
sa stane novým zriaďovateľom ku dňu 1. septembra 2014. Dôvodom tejto zmeny je nutnosť rozsiahlej
rekonštrukcie budovy školy, na čo mesto nemá dostatok finančných prostriedkov, snaha o zriadenie
cirkevnej základnej školy zo strany gréckokatolíckej cirkvi a v neposlednom rade aj záujem
rodičov o takýto typ školy. Rada základnej školy a mestské zastupiteľstvo takúto zmenu schválili.

Digitalizácia kina
Mestské kino bolo uvedené do prevádzky spolu s budovou Mestského kultúrneho strediska začiatkom
80. rokov. Od tejto doby sa do technológie kina neinvestovalo. V súčasnej dobe distribučné spoločnosti
distribuujú filmy iba na digitálnych nosičoch, ktoré existujúca technológia kina použiť nemôže. Z tohto dôvodu
a hlavne z dôvodu, že filmy na celuloide, ktoré sme ešte dokázali zabezpečiť, boli divácky nezaujímavé, bola
prevádzka kina v júli 2012 ukončená. V tomto čase bola návštevnosť kina iba 3-5 divákov na predstavenie,
niekedy sa predstavenie pre nezáujem divákov zrušilo úplne.
Na februárovom zasadnutí mestské zastupiteľstvo schválilo digitalizáciu mestského kina. Mesto požiadalo
o dotáciu z Audiovizuálneho fondu a ak pôjde všetko podľa plánu, tak už v letných mesiacoch tohto roka sa
začne s nevyhnutnou rekonštrukciou. Na jeseň si budeme môcť vychutnať 2D a 3D filmové premietanie v Trebišove. V kine sa budú
premietať všetky nové filmy zo svetovej produkcie. Najnovšie filmy sa budú premietať v deň ich celosvetovej premiéry. Okrem toho
digitalizácia kina umožní ponúknuť aj záznamy, resp. priame prenosy z divadelných predstavení, koncertov a iných kultúrnych
a športových podujatí. Celková cena digitalizácie kina vrátane 3D technológie sa predpokladá vo výške 129 820 €.

Ukončenie hokejovej sezóny 2013 – 2014
MESTSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB MLÁDEŽE TREBIŠOV sa dňom 22.08.2013
stal riadnym členom SZĽH. Mesto Trebišov reprezentovali vekové kategórie:
prípravka – 5. ročník, mladší žiaci – 6. - 7. ročník a starší žiaci 8. - 9. ročník. V kategórii
žiakov bolo 8 účastníkov (HK ŠKP Poprad, P.H.K. Prešov, HC Košice, HK Spišská Nová
Ves, HK Mládež Michalovce, MŠKM Trebišov, Bemaco HC 46 Bardejov a HK Sanok).
V kategórii prípravka bolo 11 účastníkov (MHK Humenné, Ciarko PBS Bank HK Sanok,
HC Košice, HK Mládež Michalovce, HK ŠKP Poprad, P.H.K. Prešov HK Spišská Nová
Ves, MŠKM Trebišov, Bemaco HC 46 Bardejov, KHT KM Krynica, MMKS Podhale
Nowy Targ). Družstvá vo všetkých vekových kategóriách reprezentovali mesto
s vysokým nasadením pod vedením licencovaných trénerov Martina Mihályho a Igora Šalatu. V svojej 1. sezóne dosiahli výhry,
remízy, no i niekoľko prehier. Sme pevne presvedčení o tom, že všetky skúsenosti získané na tréningoch a počas zápasov našimi
hráčmi, ako aj celým realizačným tímom, ktorý sa podieľal na chode klubu MESTSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB MLÁDEŽE TREBIŠOV
zúročíme v nasledujúcich sezónach. Mesto Trebišov poskytlo odbornú, materiálnu a finančnú podporu pri zriaďovaní a fungovaní
klubu počas celej sezóny 2013 – 2014.

Ponuka podujatí na apríl 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
3.4.2014 - štvrtok

14.00 h

11.4.2014 - piatok

19.00 h

29.4.2014 - utorok

19.00 h

30.4.2014 - streda

16.00 h
16.45 h
20.00 h

Pánu učiteľovi z lásky – poďakovanie pedagógom mesta Trebišov
(estrádna sála)
Všetko o ženách – divadelná hra, účinkujú Karnasová, Ondrejková,
Profantová (divadelná sála)
Shirley Valentine – divadelná hra, účinkuje Zuzana Kronerová
(divadelná sála)
Príprava Mája – tradičné folklórne podujatie – ZUŠ Trebišov
(Mariánske námestie)
Stavanie Mája – tradičné folklórne podujatie
(Námestie Štefana Boleslava Romana – pred starým KaSS)
Majáles (amfiteáter) – diskotéka, D.J. A-Z Best

Futbalový klub Slavoj Trebišov
6.4.2014
12.4.2014
20.4.2014
26.4.2014

-

nedeľa
sobota
nedeľa
sobota

15.30 h
10.00 a 12.15 h
16.00 h
10.00 a 12.15 h

Trebišov – Kremnička
Trebišov – Lokomotíva Košice
Trebišov – Ružiná
Trebišov – Košická Nová Ves

TIPOS III.LV
II.LS/MD
TIPOS III.LV
II.LS/MD

Hádzanársky klub Slavoj Trebišov
žiaci
mladší dorast
starší dorast

5.4.2014
12.4.2014
26.4.2014
26.4.2014

-

sobota
sobota
sobota
sobota

09.00 h
15.00 h
15.00 h
17.00 h

Trebišov – Sečovce
Trebišov – Bojnice
Trebišov – Nové Zámky
Trebišov – Nové Zámky

KST plus 40 Trebišov - stolný tenis
Telocvičňa ZŠ, Komenského 8
13.4.2014 - nedeľa
13.4.2014 - nedeľa
27.4.2014 - nedeľa

10.00 h
10.00 h
10.00 h

Trebišov A – TTC Vojany Tigers A
Trebišov B – SO Borša B
Trebišov B – OKST Regmont Hraň C

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