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Slovo na úvod
Milí Trebišovčania.
V prvú augustovú nedeľu som v popoludňajších hodinách pri prechádzke mestom spozoroval chlapca
kúpajúceho sa vo fontáne na Severnom námestí. Upozornil som ho, že vo fontáne je kúpanie zakázané
a vyzval som ho, aby fontánu opustil a aby mi povedal, ako sa volá. Potom, ako vyliezol z vody, sa chlapec
pokúsil o útek, v čom som mu zabránil. Keď som držal mokrého chlapca, zaútočil na mňa jeho otec Andrej
Balogh zo Záhradnej 3932/42, ktorý ma napriek upozorneniu, že útočí na primátora a že kúpanie
vo fontáne je zakázané, prudko sotil a následkom úderu som sa aj s chlapcom ocitol vo fontáne. Pri páde
som si o múrik fontány vážne poranil pravé predkolenie. Privolaná mestská polícia rýchlym a razantným
zákrokom útočníka zadržala a predviedla ho na obvodné oddelenie polície.
Mimochodom, Andrej Balogh sa len nedávno vrátil z väzenia a jeho družka Sláva Balogová si zatiaľ
krátila čas dennodenným postávaním na chodníku pri starej pekárni a vraj mala dobré ceny.
Svojim konaním som bránil páchaniu priestupku podľa Všeobecne záväzného nariadenia č. 130/2013 o verejnom poriadku a čistote.
Ako bude posúdený útok Andreja Balogha, ktorý ma pri mojom konaní napadol, to závisí na orgánoch činných v trestnom konaní. Kde sú
hranice drzosti páchateľov priestupkov proti verejnému poriadku a čistote, o tom si urobte úsudok sami. Kto týchto páchateľov podporuje,
nabáda na záškodníctvo a potom fotografuje, filmuje, robí s nimi rozhovory a radí im v kaviarni, ako majú vypovedať na polícii a čo majú
hovoriť novinárom, lebo mu vadí čisté mesto, to sa dozviete v pravý čas.
Z každého príbehu je vhodné zobrať si ponaučenie. Čo si myslíte, mal som ako primátor zabrániť páchaniu priestupku na verejnosti?
Alebo som mal toho rómskeho chlapca poprosiť, aby sa ďalej kúpal, neutekal a počkal na políciu? Alebo som sa mal tváriť, že nič nevidím,
tak ako to robili primátori predo mnou? Čo považujete za lepšie, mať na námestí fontánu aj za cenu jej sústavného stráženia a konfliktov
s Rómami, alebo ju vypustiť, nič nerobiť a nemať žiadne starosti? Aj ja som si zobral ponaučenie – nabudúce budem stáť pevnejšie
na nohách. Dali ste mi pred štyrmi rokmi svoju dôveru, preto ochranu verejného poriadku a čistoty budem presadzovať, kým budem
verejným činiteľom. Verejným činiteľom budem, kým budem primátorom. A primátorom budem dovtedy, kým si to Vy budete priať.
Poriadok a čistota je vo Vašich rukách.
Marián Kolesár, Váš primátor
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Zateplenie MŠ Komenského
Mesto začalo postupne revitalizovať
roky chátrajúce budovy, ako napríklad
športovú halu, zimný štadión, kúpalisko,
Materskú školu Pri polícii, detské jasle a
pod. Od marca sa opravila Materská škola
29. augusta. Tiež sa zrekonštruovala

Materská škola Komenského, kde sa
zrealizovala výmena starých okien za
plastové, osadenie nových vstupných
dverí, zateplenie a úpravy fasády. Okrem
zateplenia a fasády sa vymenila aj strecha
nad terasou vo východnom krídle budovy

a opravila sa časť poškodenej strechy.
Vymeniť okná sa zaviazala Trebišovská
energetická a.s. v každej mestskej škôlke
napojenej na centrálne vykurovanie.
V budúcom roku sa uskutoční oprava
ďalšej materskej školy.

Verejné WC
Po vyše 15 rokoch pribudli v meste verejné toalety, ktoré v Trebišove chýbali. Vo februári 2014 začalo mesto vlastnou stavebnou
skupinou výstavbu verejných toaliet na prízemí bývalého KaSS. Vstup je z južnej strany. Dvere do verejných WC sú automatické na
fotobunku. Vo vnútorných priestoroch sú k dispozícii dve dámske toalety, pričom v jednej z kabínok bude k použitiu aj bidet.
V pánskej časti sú k dispozícii tiež dve kabínky a dva pisoáre. Samostatnú časť verejných WC tvorí zariadenie pre zdravotne telesne
postihnutých. WC sú prístupné občanom a návštevníkom mesta každý deň bezplatne.

Suché stromy v parku
Okresný úrad Trebišov, odbor
starostlivosti o životné prostredie
nepovoľuje v parku výrub suchých
stromov, čím ohrozuje bezpečnosť
občanov.
Naďalej nezmenil svoje stanovisko k
výrubom suchých stromov v parku a
ignoruje apely mesta na riešenie

vzniknutého stavu. Od februára minulého
roka mesto označilo na výrub 130
stromov, z toho požiadalo o výrub 111
s t r o m o v. O k r e s n ý ú r a d , o d b o r
starostlivosti o životné prostredie
nesúhlasil s výrubom žiadneho stromu
ohrozujúceho návštevníkov parku. Preto
Mesto Trebišov môže zakročiť jedine

výstrahou, aby boli všetci ostražití pri
prechádzkach v nepriaznivom počasí.
Pretože ako sme sa všetci presvedčili,
suché stromy, ktorých je v parku hojne,
padajú aj bez povolenia. Doteraz takto
spadlo už 12 označených stromov, pričom
niektoré z nich pri páde zničili mestský
majetok.

Stretnutie rodákov v Milhostove
Pred 3 rokmi vznikla tradícia stretávania sa rodákov bývalej obce Milhostov, dnes mestskej časti Trebišova. Na sobotu
23. augusta 2014 srdečne všetkých pozývame na spoločné posedenie pri folklórnych zvyklostiach a piesňach v podaní domácej
folklórnej speváckej skupiny Milhostovčan. Svoje umenie predvedú aj ďalšie folklórne súbory. Tretí ročník stretnutia rodákov
Milhostova sa začne o 17.30 h pri futbalovom ihrisku v Milhostove. Na toto podujatie srdečne pozývajú primátor Marián Kolesár
a poslankyňa Magda Haburová.

Federácia skautov Európy
V dňoch 3. - 10. augusta 2014 sa skauti
a vodkyne z Trebišova zúčastnili veľkého
medzinárodného skautského tábora
EUROJAM 2014. Koná sa len každých
10 rokov. Tento rok sa uskutočnil
v Saint-Evroult-Notre-Dame-du-Bois vo
Francúzsku. Eurojamu 2014 sa zúčastnilo
vyše 10 000 skautov a vodkýň a taktiež
2 500 dobrovoľníkov. Na tomto podujatí sa
naši skauti stretli so svojimi bratmi a
sestrami z celého sveta, keďže Združenie
katolíckych vodkýň a skautov Európy na
Slovensku (ZKVSES), do ktorého patria, je
súčasťou veľkej rodiny Federácie skautov

Európy (FSE). Mesto Trebišov podporilo
náš oddiel výbavou tričiek a mikín s ich
vlastným označením, aby reprezentovali
Trebišov ako sa patrí.
FSE bola založená pred viac ako 55
rokmi v Európe a má viac ako 55 000
členov v 21 štátoch Európy a Severnej
Ameriky. Oddiel Trebišov I. FSE formuje
chlapcov a dievčatá vo vekovej skupine
12-16 rokov už tri roky. Skauti sa stretávajú
počas školského roka pravidelne
minimálne raz týždenne. Taktiež absolvujú
niekoľko 3 dňových výprav spojených
so stanovaním, prenocovaním a pobytom

v prírode. Vyvrcholením celoročných
aktivít je každoročne letný tábor, kde trávia
10-14 dní v prírode, bez mobilov a
počítačov. Nielenže bývajú mimo domu
v stanoch, sami si varia a perú, ale učia sa
aj zodpovednosti a samostatnosti.
FSE stojí na troch pilieroch:
kresťanstvo, medzinárodnosť a
individuálny prístup vo formácii. Rozvíja
človeka po stránke duchovnej, fyzickej,
morálnej i občianskej. Skaut vie prežiť
tak v lese, ako aj v meste. Viac informácii
o F S E n á j d e t e n a w w w. f s e . s k ,
skauti@fse.sk.

Ponuka podujatí na september 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
2.9.2014 - utorok
5.9.2014 - piatok

14.00 h
14.00 h

21.9.2014 - nedeľa

15.00 h

23.9.2014
24.9.2014
25.9.2014
29.9.2014
30.9.2014

14.00 h
19.00 h
14.00 h
14.00 h
14.00 h

-

utorok
streda
štvrtok
pondelok
utorok

Zápis žiakov do tanečnej školy Talent-Um (estrádna sála)
Zahájenie mládežníckeho kurzu spoločenského tanca mesta Trebišov
(divadelná sála)
Bye-bye leto – program pre deti, súťaže, ceny a zábava – (amfiteáter,
v prípade zlého počasia – priestory MsKS)
Zlatý hlas – 1. výberové kolo žiakov 1.stupňa ZŠ Pribinova (divadelná sála)
La Gioia – hudobná skupina (divadelná sála)
Zlatý hlas – 2. výberové kolo žiakov 2. stupňa ZŠ Pribinova (divadelná sála)
Zlatý hlas – 3. výberové kolo žiakov 1. stupňa ZŠ Gorkého (divadelná sála)
Zlatý hlas – 4. výberové kolo žiakov 2. stupňa ZŠ Gorkého (divadelná sála)

Futbalový klub Slavoj Trebišov
6.9.2014
7.9.2014
7.9.2014
14.9.2014
20.9.2014
21.9.2014
21.9.2014
28.9.2014

-

sobota
nedeľa
nedeľa
nedeľa
sobota
nedeľa
nedeľa
nedeľa

10.00 a 12.15 h
10.00 a 12.00 h
15.30 h
10.00 a 11.30 h
10.00 a 12.15 h
10.00 a 12.00 h
15.00 h
10.00 a 11.30 h

Trebišov – Lok. Košice
Trebišov – Spišská Nová Ves
Trebišov – Michalovce
Trebišov – Lipany
Trebišov – KAC Košice
Trebišov – Lipany
Trebišov – Prešov
Trebišov – Poprad

II.LS/MD
I.LSŽ-U 15, U 14
DOXXbet liga - východ
I.LMŽ-U 13, U 12
II.LS/MD
I.LSŽ-U 15, U 14
DOXXbet liga - východ
I.LMŽ-U 13, U 12

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