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Slovo na úvod
Vážení občania,
tento infolist k Vám prichádza na začiatku obdobia, v ktorom si určite mnohí z Vás
nájdu aspoň krátky čas na oddych a načerpanie nových síl. Počas letnej sezóny sa
snažíme navštevovať najmä podujatia a zariadenia poskytujúce relax. Verím, že
v prázdninovom období využijete na tento účel aj niektorú z možností, ktorú Vám
ponúka naše mesto.
Posledné dni a týždne boli poznamenané v našom živote nielen futbalovou eufóriou
európskeho šampionátu, ale, na úrovni mesta, aj návštevou prezidenta SR
p. Andreja Kisku. Po novembrovom zasadnutí vlády SR tak ide o druhú významnú
návštevu v krátkom čase v našom regióne. To, že nie je na okraji záujmu štátu
potvrdzuje aj plánované júlové zasadnutie vlády SR v Trebišove, ktoré sa bude
venovať hlavnému problému tejto oblasti - nezamestnanosti a opatreniam, ktoré ju
majú eliminovať.
Na poslednom riadnom MsZ dominovala pri hlasovaní poslancov téma záverečného
účtu mesta za rok 2015. Vzhľadom na prekročenie niektorých rozpočtových podprogramov, najmä v prípade Mestského aktivačného
strediska, bol schválený poslanecký návrh na uznesenie s výhradou z dielne hnutia Trebišov Nahlas. Stalo sa tak napriek tomu, že aj v roku
2014 boli niektoré rozpočtové podprogramy prekročené, no odporúčanie hlavného kontrolóra ani návrh poslancov prijímať účet za príslušný
rok s výhradou vtedy nezaznel. Na upresnenie je však potrebné uviesť, že mesto, a to je mimoriadne dôležité, celkové výdaje v minulom roku
v rozpočte neprekročilo, pričom financovanie aktivačného strediska bolo výrazne ovplyvnené znížením jeho rozpočtu oproti
predchádzajúcemu roku (rok 2014 – 98 250 EUR so skutočným čerpaním nad 100 000 EUR; rok 2015 – 50 000 EUR) a navyše aj odmenami
pre jeho pracovníkov odchádzajúcich na konci roka 2014 v celkovej výške 16 500 EUR, ktoré boli vyplatené v januári 2015. Dokonca i
priemerné mzdy jeho zamestnancov sú, aj napriek valorizácii platov, v rokoch 2015 a 2016 nižšie oproti roku 2014 (približne o 24 EUR).
Napriek uplatnenej výhrade má mesto záujem, aby systém aktivačných prác na zabezpečenie upratovania a čistenia ulíc ostal zachovaný a
naďalej sa využívali nástroje na podporu zamestnanosti v takej miere, ako ste to mali možnosť vidieť doteraz, keďže vďaka nim získajú
niektorí občania potrebné pracovné návyky.
V týchto dňoch bola slávnostne odovzdaná v tunajšom parku zrekonštruovaná jazdiareň – nová pýcha mesta. Významný finančný vklad
Košického samosprávneho kraja (spolu s kaštieľom Andrášiovcov vyše 4,5 milióna EUR) do kultúrneho dedičstva nášho mesta bude mať
svoje pokračovanie už onedlho v ďalšej jeho plánovanej významnej investícii, a to v oblasti športového vyžitia - vybudovania novej modernej
telocvične pre Gymnázium v Trebišove. Spolu s informáciou o zvýšení dotácie SFZ na výstavbu ihriska s umelou trávou pre naše mesto
zo 100.000 na 120.000 EUR to znamená, že aj Trebišov môže byť miestom, kde ľudia nájdu priestor na tak potrebný aktívny oddych nielen
počas leta.
PhDr. Marek Čižmár, primátor mesta

Prezident na návšteve v Trebišove
Prezident Andrej Kiska navštívil piatok 17. júna 2016 mesto Trebišov. Pred mestským úradom pozdravilžiakov základných škôl a prítomných
občanov mesta. Ľudovým spevom ho privítali v kraji chleba a vína členky FS Ľeľija. Prezidenta SR prijal na pôde MsÚ primátor PhDr. Marek
Čižmár a hneď na to sa zúčastnil krátkeho pracovného stretnutia s vedením mesta Trebišov. Predmetom diskusie boli témy týkajúce sa
aktuálnej situácie mesta a najmä oblasti zdravotníctva, sociálnych vecí a školstva. V rámci diskusie primátor predostrel potrebu riešenia
otázky nezamestnanosti v meste a regióne, najmä v súvislosti s pripravovaným akčným plánom pre okres Trebišov. Poukázal tiež na potrebu
riešenia podpory nástrojov na zvýšenie zamestnanosti. Vedenie mesta v rozprave s prezidentom SR predložilo požiadavku na väčšiu podporu
štátu v oblasti športovej prípravy detí.
Následne, po návšteve trebišovského okresu, chce prezident na stretnutiach s predstaviteľmi vlády zdôrazniť potrebu riešenia rómskej
problematiky. Andrej Kiska navštívil v Trebišove aj dve stredné školy - Súkromnú strednú odbornú školu DSA, CSOŠ sv. Jozafáta a závod
Deva.

Otvorenie centrálneho energetického zdroja na biomasu v Trebišove
Stredu 25. mája 2016 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie nového energetického zdroja v Trebišove,
ktorý bude využitím slamy, sena a drevnej biomasy zabezpečovať vykurovanie celého Trebišova. Ide
o vysokú investíciu v oblasti teplárenstva za ostatné obdobie na Slovensku, ktorá bola podporená a
spolufinancovaná prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR. Podľa
získaných informácií bude novovybudovaná kotolňa efektívne využívať lokálne a obnoviteľné zdroje
energie na pokrytie potrieb tepla v celom meste. Biomasový energetický zdroj nahrádza plynové kotolne,
ktoré boli jednotlivo umiestnené na sídliskách.

Nočný beh Trebišov
Sobotu 4. júna 2016 sa uskutočnil 1. ročník Nočného behu Trebišov v mestskom parku. Hlavným organizátorom bolo OZ STOPA. Na štart sa
postavilo 304 bežcov, ktorí odbehli preteky začlenení v jednej z ôsmich kategórií. Účastníci behu si mohli vybrať 5 km alebo 10 km trasu.
Záštitu nad podujatím prevzal primátor mesta PhDr. Marek Čižmár. Celkovo sa na podujatí zúčastnilo približne 2500 Trebišovčanov a
návštevníkov z blízkeho okolia. Pilotný športovo-spoločenský projekt sa konal s podporou mesta Trebišov. Jeden z bežcov sa podujal
absolvovať tieto preteky s charitatívnym zámerom. Profesionálny hasič Miroslav Princík odbehol 10 km trasu v hasičskom výstroji s úmyslom
podporiť chorého 3-ročného Marka. Malému Markovi pomohli aj prítomní občania, a to prispením ľubovoľnej sumy do pokladničky priamo
v amfiteátri. Finančne podporiť túto rodinu sa rozhodol aj primátor mesta Trebišov PhDr. Marek Čižmár a jeho zástupca Ing. Róbert Puci
sumou vo výške 400 € v rámci ich finančnej pomoci.Vďaka všetkým prispievateľom sa vyzbierala suma vo výške 893,60 €.

Medzinárodný deň detí v parku
1. júna 2016 sa uskutočnil Medzinárodný deň detí v mestskom parku v Trebišove. Organizátorom podujatia bol Športový klub Skandia, o.z.
s podporou Mesta Trebišov. Program tvorili zaujímavé súťažné aktivity pre malých Trebišovčanov. O prvenstvo bojovali deti v nasledovných
disciplínach: kop na cieľ, hod na cieľ, preteky s balónmi. Účastníci sa zabavili aj počas skákania cez švihadlo. Pre návštevníkov ostrovčeka
v parku bola pripravená relax zóna, kde prebiehalo maľovanie na tvár. Deti sa premenili na rozprávkové postavy a zvieratká. Relax zónu si
mohli vyskúšať aj dospelí. V rámci nej získali mladé mamičky informácie o ergonomickom spôsobe nosenia svojich ratolestí. Najviac radosti a
úsmevov priniesli preteky lezúňov, v ktorých si zmerali sily traja súťažiaci. Všetky deti boli odmenené sladkou pozornosťou a výhercovia aj
vecnými cenami.

Revitalizácie verejných priestorov v meste pokračujú
Revitalizácia okružnej križovatky pri Námestí Š. B. Romana:
Štvrtok 9. júna 2016 zrealizovali pracovníci Mestského hospodárskeho strediska výsadbu a dvojfarebný štrkový zásyp kruhového objazdu pri
Námestí Štefana Boleslava Romana v Trebišove. Plocha tejto okružnej križovatky má rozlohu 150 m2. Na obnovení verejného priestranstva
sa finančne podieľala aj firma SWIDA Innovative s.r.o. Uvedená spoločnosť prispela sumou 383,76 € na nákup 82 ks sadeníc dráča
Thunbergovho 'Atropurpurea'. Zástupcovia firmy asistovali pri prácach na výsadbe.
Nový letničkový záhon v centre mesta:
V júni 2016 zrealizovalo Mestské hospodárske stredisko výsadbu letničkového záhona na Ulici M. R. Štefánika v Trebišove. Na záhon s
celkovou dĺžkou 72 m vysadili zamestnanci strediska takmer 8000 ks sadeníc z vlastnej produkcie.
Výsadba letničkových záhonov:
Výsadbou letničkových záhonov pri Námestí Štefana Boleslava Romana v Trebišove skrášlili pracovníci Mestského hospodárskeho strediska
ďalší priestor v meste. Na zrevitalizovanie použili sadenice z vlastnej produkcie v celkovom počte 1700 ks.
Revitalizácia priestorov pred ZŠ na Pribinovej ul.:
Pracovníci Mestského hospodárskeho strediska obnovili priestor pred ZŠ na Pribinovej ulici v Trebišove. Spolu vysadili 99 ks suchomilných
trvaliek, spotrebovali 2,8 t štrkového zásypu. Finančné náklady na rastlinný materiál a štrk zabezpečovala základná škola, v areáli ktorej sa
robili úpravy.

Revitalizácia átria ZŠ na Ul. M. R. Štefánika:
Pracovníci Mestského hospodárskeho strediska skrášlili vnútorné priestory dvora Základnej školy na ul. M. R. Štefánika v Trebišove. Vysadili
tam 62 ks suchomilných trvaliek, 6 ks ihličnatých stálozelených drevín a 1 kus duba letného. Nákup trvaliek, drevín a mulčovacej kôry
zabezpečila základná škola z vlastných zdrojov.

Značenie mestských komunikácií
Počas mesiaca máj sa na území mesta Trebišov zrealizovalo vodorovné značenie mestských komunikácií. Vyznačený bol nasledovný rozsah
plôch:
- deliaca čiara v šírke 12,5 cm
6250 m
- plochy červené
576 m2
- vodiaca čiara v šírke 25,0 cm
2350 m
- 10 autobusových zastávok
130 m2
2
- plochy biele
1756,5 m
- pás na cyklistický chodník v šírke 10 cm
1550 m

Finančná pomoc primátora a jeho zástupcu
V júni odovzdal primátor mesta Trebišov PhDr. Marek Čižmár (10% z čistého príjmu) a zástupca primátora Ing. Róbert Puci (celá odmena)
finančnú pomoc ďalším žiadateľom. Finančná pomoc bola tentokrát poskytnutá štyrom prijímateľom za obdobie 4 mesiacov. Finančné dary si
obdarovaní prevzali z rúk darcov v kancelárii primátora mesta na Mestskom úrade v Trebišove.
Štatutárka ZO Slovenského zväzu telesne postihnutých v Trebišove Zuzana Fazekašová prevzala peňažný dar vo výške 200 €, ktorý použije
na účely pokrytia nákladov na organizovanie športového dňa pre osoby so zdravotným postihnutím. Hokejbalový klub ADLER Trebišov
využije prijatú finančnú pomoc za účelom materiálneho zabezpečenia pre mladých športovcov – hokejbalistov. Finančnú pomoc vo výške
200 € prevzal prezident klubu Vladimír Lapitka. Občianskemu združeniu T.I.M. darcovia poskytli finančný dar vo výške 300 €. Štatutárka OZ
Mgr. Iveta Višnevská prijatou sumou pokryje časť nákladov na zabezpečenie účasti tanečníkov na Majstrovstvách Európy v modernom a
športovom tanci Maďarsko - Budapešť, ktoré sa uskutočnili v júni. Vo finále vystúpilo 7 tanečníc T.I.M.-u v dvoch kategóriách junioriek. Štvrtým
prijímateľom finančnej pomoci primátora mesta a jeho zástupcu bol 3-ročný Marek, ktorý je už dlhšiu dobu v bdelej kóme. Chlapčekovi so zlým
zdravotným stavom môže dať nádej na opätovné postavenie na nohy len nákladné liečenie v centre Adeli v Piešťanoch. Darcovia sa rozhodli
pomôcť sumou 400 €. Každý z nich rovnakým dielom - 200 €.

Prijatie absolventov bývalej SVŠ primátorom mesta
Primátor mesta Trebišov PhDr. Marek Čižmár slávnostne prijal absolventov (1966 – 2016) bývalej Strednej všeobecno-vzdelávacej školy
v Obradnej miestnosti Mestského úradu v Trebišove.Niekdajší žiaci SVŠ v Trebišove sa stretli s primátorom mesta pri príležitosti 50. výročia
svojho absolutória. Abiturientov, ktorí svoje štúdium zakončili v roku 1966, privítal primátor na pôde mesta a vo svojom mene im prejavil úctu
odovzdaním osvedčenia o slávnostnom prijatí. Pred slávnostným aktom si účastníci stretnutia minútou ticha pripomenuli svojich zosnulých
spolužiakov.

Mesto Trebišov otvorilo letnú sezónu na kúpalisku
Brány trebišovského kúpaliska sa otvorili pre širokú verejnosť v sobotu 25.6.2016 o 10.00 h. Pred začatím sezóny prebiehali v areáli vodných
športov práce na úprave priestorov, bazénov, hygienických zariadení a terénu. Okrem každoročných činností, akými sú kosba priestorov,
úprava živého oplotenia, či orez stromov, pracovníci TS mesta Trebišov kompletne zrekonštruovali toalety, laminátovali podlahy, natiahli
umelé zelené koberce popri všetkých bazénoch, vymaľovali bazény, vyčistili ich, zreparovali a namaľovali schody pri plaveckom bazéne.
V rámci príprav na otvorenie bolo upravené a namaľované športové ihrisko, zamestnanci prečistili piesok plážového ihriska. V areáli kúpaliska
sa návštevníci osviežia z dvoch zariadení s pitnou vodou. V čase oddychu môžu využiť lavičky, ktorých je v celom areáli 22 ks. V prípade
potreby je za poplatok k dispozícii aj 56 ks ležadiel.
Rekreanti môžu v areáli vodných športov v Trebišove využiť tri bazény – plavecký (50 m x 21 m), relaxačný (25 m x 12,5 m), detský (13,5 m x
12 m), dve ihriská, trávnaté plochy určené na oddych, 6 pojazdných stánkov s občerstvením, jeden bufet a prevádzku so zmrzlinou. Časť
areálu kúpaliska je určená deťom. Nachádza sa tu detské centrum, v ktorom sa najmenší návštevníci môžu tešiť z preliezačiek, hojdačiek,
pieskoviska.
Otváracie hodiny letného kúpaliska (25.6.2016 - 2.9.2016)
PONDELOK:
12.00 h - 19.00 h
UTOROK – NEDEĽA:
10.00 h - 19.00 h
Vstupné:
dieťa do 3 rokov - zdarma
dieťa do 10 rokov, celý deň - 1 €
dieťa od 10 do 15 rokov, celý deň - 1,50 €
dospelý, celý deň - 2,50 €
skupina osôb v počte v 25 ľudí - zľava 20 %
permanentka celodenná - 20 vstupov pre dospelých - 40 €
permanentka celodenná - 20 vstupov pre deti od 10 do 15 rokov - 25 €

Program kultúrno-spoločenských podujatí
Kultúrne leto 2016
3. júla
10. júla
17. júla
24. júla
31. júla
7. augusta
14. augusta
21. augusta

17.00 h
17.00 h
17.00 h
16.00 h
17.00 h
17.00 h
17.00 h
17.00 h

Bank Band
Nedeľné rozprávkové popoludnie 12 - Zázračné kapsy
Duo Tonic
Folklór pre radosť (Furmaňe a hostia)
Sanchez Amsterdame
Stetson
Heligónka z Kysúc a FSk Paričovčan
Kombozet - sláčikové kvarteto

ostrovček
amfiteáter
ostrovček
amfiteáter
amfiteáter
ostrovček
ostrovček
ostrovček
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