Informačný občasník Mesta Trebišov

1/2018

Slovo na úvod
Vážení občania,
aj keď ešte tomu počasie celkom nezodpovedá, ocitáme sa už v období, ktoré je v prírode
symbolicky späté s prebúdzajúcim sa životom. V ľudových tradíciách, ako aj v našom
očakávaní, ho prezentuje nástup jari. Práve ona v nás vyvoláva patričnú dávku potrebného
optimizmu, dobrej nálady a zároveň je najlepším životobudičom po dlhej jeseni a zime.
V živote samosprávy sa s príchodom tohto obdobia rozbieha čulý pracovný život, čo bude
mať možnosť vidieť každý z vás prostredníctvom realizovaných aktivít, ktorých spoločným
menovateľom je spokojný občan nášho mesta.
Milí Trebišovčania, jarné upratovanie, trhy, postupné opravy cestných výtlkov, revitalizácia
verejných priestorov, opravy a rekonštrukcie, začiatok športových súťaží a podujatí,
zaujímavé kultúrne akcie, to je len stručný výpočet toho, čo nás čaká v najbližších dňoch.
Želám Vám, aby sila, energia a entuziazmus, ktoré načerpáte v týchto dňoch, Vás
sprevádzali po celý zvyšný čas roka.
PhDr. Marek Čižmár, primátor mesta

Stanovisko k informáciám občasníka politického hnutia alebo ... len aby sa nezabudlo
Vážení občania,
aj keď to v doterajších Infolistoch nebolo
zvykom, rozhodol som sa časť tohto vydania
venovať vysvetleniam, ktoré reagujú na
informácie uvedené v občasníku
distribuovanom pod hlavičkou miestneho
politického hnutia. Keďže obsahuje množstvo
vyjadrení týkajúcich sa chodu mesta v tomto
funkčnom období, ako aj pôsobenia
primátora mesta, považujem za potrebné sa k
nim vyjadriť. Určite nie je mojím zámerom
hodnotiť slová niekoho iného. Takéto právo
máte iba vy - občania Trebišova a len vy sami
viete posúdiť, kto koho v skutočnosti osočuje
a vôbec, aj s prihliadnutím na nedávne
obdobia, aký má plán s naším mestom.
Určite vás nebudem rozdeľovať na
priaznivcov a neprajníkov ako v spomínanom
občasníku. Takéto rozdeľovanie začalo v
Trebišove ešte niekedy v roku 2010 počas
predvolebnej kampane a, bohužiaľ, ostalo
zachované v správaní a vystupovaní
niektorých jednotlivcov až doteraz. Jednou z
ukážok takéhoto konania bol aj spôsob
rozdeľovania tzv. „zlatých“ padákov –
koncoročných odmien svojím vyvoleným
zamestnancom, t. j. priaznivcom z mestských
peňazí na konci funkčného obdobia bývalého
primátora v roku 2014 vo výške rádovo
niekoľko tisíc EUR na osobu. Ako to bolo ním
vysvetlené na jednom zo zasadnutí MsZ, išlo
o manažérske rozhodnutie, aj keď z peňazí
nás všetkých, vo výške 55.000 EUR (1 506
300 Sk).
Autor občasníka Vás ubezpečuje, že ani on a
ani súčasná opozícia v meste nie sú politikmi
a že v zastupiteľstve hlasujú tak, ako im káže
najlepšie vedomie a svedomie. Asi najlepší
spôsob na vytvorenie si obrazu o skutočnej
pravde je zaujímať sa o veci verejné, sledovať
priebeh mestského zastupiteľstva, prípadne
sa ho zúčastňovať. Tam sa skutočne môžete
presvedčiť, či ich jednotné hlasovanie za
alebo proti, je alebo nie je prejavom straníckej
poslušnosti a disciplíny. Ukážkou sú situácie

aj z posledných mesiacov, keď odmietli
hlasovaním také projekty ako kompostéry pre
obyvateľov žijúcich v individuálnej bytovej
výstavbe alebo zriadenie Miestnej občianskej
poriadkovej služby za účelom zvýšenia
bezpečnosti a poriadku v meste, pri ktorých
mnohí z nich ani nevedeli vysvetliť, prečo sú
proti. Navyše, keď financovanie týchto
projektov malo pochádzať prevažne z
cudzích zdrojov. Poslanci hnutia nehlasovali
ani za návrh Mesta Trebišov, aby bola
Základnej umeleckej škole udelená cena
predsedu Košického samosprávneho kraja
pri príležitosti 60. výročia jej založenia.
Minimálne zvláštne bolo aj to, že za tento
návrh nezahlasoval ani poslanec hnutia, ktorý
je zároveň
členom učiteľského zboru
spomenutej školy. To, že poslanci, ktorí tvrdia,
že hlasujú podľa svojho najlepšieho „vedomia
a svedomia, na dvakrát unisono odmietli
ustanovenie poslankyne Mgr. Beáty
Kereštanovej za sobášiacu, aj keď túto
funkciu vykonávala niekoľko funkčných
období, dokonca aj v tom minulom, je zrejme
zbytočné rozoberať.
Veľmi zaujímavo vyznieva aj tvrdenie, že
politické hnutie už má pripravené riešenia v
doprave a parkovaní, pričom je niekoľkokrát
zdôraznené, že terajšie vedenie mesta, resp.
primátor túto problematiku nerieši. Kladiem si
aj s ostatnými členmi vedenia mesta otázku,
prečo tak široký tím ľudí okolo bývalého
primátora túto problematiku neriešil vo
svojom funkčnom období? Prečo až tesne
pred voľbami 2014, zrejme kvôli pohladeniu
duše občana – voliča, sa dostali ich nápady
len na bilboardy s vizualizáciami. Tie spolu s
ostatnými štúdiami, konceptmi a i., stáli
mesto, čiže nás – občanov, podľa zverejnenej
informácie na MsZ jedným z poslancov,
85.474 EUR (2 574 989 Sk). A prečo sme po
našom nástupe do úradu v roku 2015 našli v
kase len finančné prostriedky, ktoré už boli
viazané na spustené, či pripravované
projekty, ako aj záväzky, a to i napriek

tvrdeniam, že išlo aj o tzv. finančne
zabezpečené projekty, o ktorých nikto
predtým nepočul? Navyše, ako bývalý
poslanec a predpokladám, že nielen ja, som o
žiadnych takýchto aktivitách nebol
informovaný, z čoho možno usudzovať, že
predchádzajúce vedenie zrejme nezaujímal
názor poslancov, ale, čo je horšie, nezaujímal
ho ani názor občanov.
Prekvapujúco vyznieva iniciatíva výstavby –
rozšírenia parkovísk pri južnom vstupe na
cintorín, ktorá bola súčasťou štúdie
plánovanej investície spolu s rekonštrukciou
Domu smútku, ale rozhodnutím vtedajšieho
vedenia mesta musela ustúpiť v projekte
nákladnej rekonštrukcii Domu smútku. Aj keď
viacerým z Vás nie je jasné, čo mohlo na nej
stáť 800.000 EUR (mimochodom získaných z
predaja tepelného hospodárstva, čiže
mestského majetku), nechám už na
posúdenie všetkých, ktorí, bohužiaľ, ho
museli navštíviť. Nech vás však hreje pocit, že
to nie je len nejaký obyčajný materiál z
nákupného centra, ako sa raz vyjadril na
zasadnutí MsZ jeden z poslancov hnutia.
Mimochodom, vedeli ste, že súčasťou
projektu rekonštrukcie mali byť aj zberné
nádrže na dažďovú vodu, čo ohlasovalo ako
mediálnu bombu vtedajšie vedenie
prostredníctvom najčítanejšieho denníka?
Bohužiaľ, ani toto sa nedostalo do finálneho
rozpočtu a preto dažďová voda steká do
kanalizácie. Presne takým spôsobom ako to
kritizuje Trebišov Nahlas vo svojom
občasníku.
Ešte zaujímavejšie pôsobí fakt, že autor
občasníka hovorí o pripravovanom riešení
nahradenia jedinej svetelnej križovatky v
meste kruhovým objazdom. Len už zabudol
podotknúť, že priestor priľahlej voľnej zelenej
plochy, ktorá je dôležitá pre jeho
vybudovanie, mali členovia vedenia mesta
veľký záujem predať tesne pred voľbami v
roku 2014 nebyť iniciatívy tu žijúcich
obyvateľov, ktorí proti tomu spísali petíciu v

poslednej chvíli, keďže vtedajšie vedenie
mesta nepovažovalo ani za potrebné im tento
zámer oznámiť.
Oprava ciest a chodníkov prebieha
každoročne presne v zmysle plnenia
rozpočtu. Ak poslanci za hnutie TREBIŠOV
NAHLAS, ktorí každoročne stanovujú
podmienky schválenia rozpočtu, sú tak
oddaní myšlienke rozsiahlejších opráv,
požiadajte ich, prosím, aby celú sumu vyše
1.000.000 EUR, ktorá je našetrená a
odložená na účtoch mesta a s ktorou sa
nesmie hýbať, vyčlenili na tento účel.
Garantujem vám, že nikto z ostatných
poslancov, ani vedenie mesta tento návrh
neodmietne, práve naopak. Podľa
novelizovaného rokovacieho poriadku (z
dielne TREBIŠOV NAHLAS) majú poslanci
možnosť predložiť takéto uznesenie, peniaze
na účtoch mesta sú k dispozícii, robiť sa môže
začať hneď. Keďže nás na zastupiteľstve
neustále presviedčajú, že počúvajú ľudí,
povedzte im to a opravovať sa môže začať
ešte na jar.
Podstatné však je, že mesto, napriek
tvrdeniam v spomínanom občasníku,
realizuje postupne opravy cestných a
chodníkových úsekov. Samozrejme, v
rozsahu, ktorý je schválený v rozpočte
mestským zastupiteľstvom a vo väčšine
prípadov, vzhľadom na relatívne nízku
vyčlenenú sumu, ide o opravu úsekov, o ktoré
nás žiadate vy – občania, pričom berieme do
úvahy aj odporúčania bezpečnostných a
záchranných zložiek. Stále sa môžete
presvedčiť, že ide o časti, ktoré si už vyžadujú

zásah, ako napr. Ul. Československej armády
(od svetelnej križovatky smerom von z
mesta), plochy parkovísk na sídliskách,
priestor pred MsKS. V súťaži na výber
dodávateľa stále vyžadujeme kvalitnú
realizáciu. Doteraz sa nám podarilo opraviť 11
771 m2 ciest a 3046 m2 chodníkov.
Vďaka úspešnému projektu, aj keď ani ten sa
nevyhol kritike a posmeškom, už druhý rok
postupne opravujeme pomocou technológie
infražiariča vlastnými kapacitami a s
pomocou získanej asfaltovej drte výtlky vo
všetkých častiach mesta. Aj takto sa snažíme
predchádzať kolíznym situáciám na
komunikáciách hlavne po zimnej sezóne.
Osobitnú pozornosť venujeme v oblasti
parkovania jeho rozšíreniu. V tomto roku,
postupne rozšírime priestor parkovacích
plôch na väčšine sídliskových častí mesta.
Zvýšiť počet parkovacích plôch sa nám darí aj
postupným odpratávaním vrakov zo sídlisk.
Čo sa však týka odbornosti a kvalitnej
prípravy projektov, netreba zabudnúť na fakt,
že až vďaka zásahu súčasného vedenia
mesta sa podarilo napr. pri rekonštrukcii
hlavného chodníka v parku v rámci projektu
RePar, financovaného z nórskeho finančného
mechanizmu, ušetriť výraznú sumu peňazí
na zbytočne hrubej podkladovej vrstve, vďaka
čomu pri ňom dnes disponujeme aj
inteligentným osvetlením, lavičkami na
sedenie a smetnými košmi. Túto skutočnosť
ocenila pri monitorovacej návšteve osobne aj
veľvyslankyňa Nórskeho kráľovstva.
Aj keď v občasníku sa objavili dezinformácie
súvisiace s vybudovaním Terminálu

integrovanej osobnej prepravy, môžem vás
ubezpečiť, najmä obyvateľov žijúcich „za
koľajami“, že postup prác je v súlade s
naplánovaným časovým harmonogramom.
Zo strany mesta došlo k potrebnému
vysporiadaniu majetku, takisto aj medzi
spoločnosťami Arriva a Železnice Slovenskej
republiky. Súčasne, aj vďaka Mestu Trebišov,
sa ukončila fáza vydania stavebných
povolení. Momentálne sa nachádzame v
období pred spustením verejného
obstarávania a keďže ide o investíciu za vyše
10.000.000 EUR, ktorej investorom sú práve
ŽSR a ktorá v podmienkach nášho mesta
vyrieši aj spôsob bezpečného prechodu
obyvateľov cez železničné priecestie, bude
čas jej spustenia závisieť od ukončenia tohto
procesu. Som rád, že aj vďaka iniciatíve
poslancov KSK za náš okres, bez ohľadu
politickej príslušnosti, ústretovosti Úradu
KSK, tento projekt mal a má v prioritách kraja
stále zelenú.
To, že v textácii sa uvádza aj nezmyselná
narážka na členstvo mojej osoby v
neexistujúcom koaličnom klube, je zbytočné
reagovať, keďže to zrejme vyplýva z
neznalosti a hlavne neúspechu členov tohto
hnutia vo voľbách za poslancov do KSK. Na
rozdiel od nich je pôsobenie nás poslancov
kraja viditeľné tu v meste cez úspešne
zrealizované projekty z posledného obdobia,
akými sú napr. rekonštrukcia Múzea a
Jazdiarne alebo poskytnutie finančnej pomoci
na vybudovanie ihriska s umelou trávou,
pričom stále je pre nás hlavným kritériom
vytvárať dobré podmienky pre život občana.
PhDr. Marek Čižmár, primátor mesta

Opravy mestských komunikácií pokračujú aj v prvom kvartáli roka 2018
Pracovníci Technických služieb mesta
Trebišov pokračovali v januári a februári 2018
na opravách poškodených asfaltových častí
mestských komunikácií s použitím

infražiariča na uliciach M. R. Štefánika, SNP, ktorú Mesto Trebišov zakúpilo minulý rok,
Komenského, Gorkého, Varichovská, opravili tiež úseky ciest a chodníkov na Ul.
Berehovská, Kutnohorská, Šafárikova a v MČ Čsl. armády a 29. augusta.
Paričov. Novou prístrojovou technológiou,

Likvidácia nelegálnych skládok pracovníkmi MsAS
Od začiatku nového roka 2018 pracovníci
MsAS zlikvidovali nelegálne skládky na
hrádzy Trnávky, brehu Drehňovského potoka,
v mestskej časti Paričov a ďalšie nelegálne

skládky na Lesnej, Poľnej, Hradišskej, vôd, na brehoch vodnej stavby Čeriacky
Cukrovarskej, Bitunkovej, Jilemnického, odpad a za budovou Pracoviska Štátneho
Pribinovej, Sadovskej ulici a tiež skládky na archívu v Trebišove.
Ul. M. R. Štefánika, pri čističke odpadových

Stavebná skupina mesta vymenila podlahu v miestnostiach
Spoločenského centra v Milhostove
Pracovníci stavebnej skupiny mesta Trebišov Spoločenského centra v MČ Milhostov. nahradili novou interiérovou dlažbou.
ukončili vo februári 2018 práce na výmene Najskôr odstránili starú opotrebovanú a
podlahovej krytiny v dvoch miestnostiach poškodenú gumovú podlahu a potom ju

Pracovníci Technických služieb umiestnili novú autobusovú zastávku na Cukrovarskej ulici
Počas 5. a 6. kalendárneho týždňa pracovníci a zároveň aj osadili autobusovú zastávku na preložili dopravnú značku „Priechod pre
Technických služieb mesta Trebišov zhotovili Cukrovarskej ulici, zlikvidovali zábradlie, chodcov“ a namaľovali časti zábradlia.

Nová kovová bránička pri vstupe na most v mestskom parku má zabrániť vyčíňaniu vandalov
Mesto Trebišov osadilo kovovú bráničku pri nočnému vyčíňaniu bezohľadných ničiteľov, ostrovčeka i samotný most bude verejnosti
vstupe na most v mestskom parku. Dôvodom poškodzovaniu lavičiek a betónových stĺpov, prístupný počas celého dňa. Vstup bude
jej umiestnenia je zabrániť vandalizmu, ktoré sa nachádzajú na ostrovčeku. Priestor zakázaný len v nočných hodinách.

Slávnostné ukončenie tanečného kurzu žiakov 8. ročníka ZŠ
Mesto Trebišov zorganizovalo už piaty ročník
obľúbeného kurzu spoločenských tancov pre
žiakov 8. ročníka. Tanečná príprava, pod
vedením lektorky tanca p. Márie Madzinovej,
trvala 4 mesiace. Jej zverenci predviedli
naučené základné tanečné figúry na venčeku
- slávnostnom ukončení kurzu, ktorý sa
uskutočnil začiatkom februára 2018 v
priestoroch hotela Zemplín v Trebišove.
Žiaci trebišovských základných
škôl
prejavujú každoročne o kurz spoločenských
tancov veľký záujem. Ten ostatný, ktorý
prebiehal od októbra 2017 do januára 2018,
dal 38 dievčatám a 26 chlapcom primárne

vedomosti o mnohých druhoch
spoločenských tancov. Počas neho si s
dávkou usilovnosti osvojovali primárne
rytmické kroky tancov viacerých žánrov.
Slávnostnú udalosť otvorili žiaci úvodným
nástupom a tanečným kolom v kruhu, kde
prezentovali svoje schopnosti v štandardných
tancoch, akými boli waltz, valčík,
sofistikovaný foxtrot, či tango. Plynulosť a
pružnosť pohybov v rumbe a chca-chci, ako aj
swingový tanec boogie-woogie v podaní
mladých dám a elegantných pánov sledovali
pozvaní hostia - rodičia žiakov, triedne
učiteľky a primátor mesta. V programe

nechýbali ani národno-spoločenské tance:
polka a temperamentný čardáš. Repertoár
prezentovaných tancov uzatvorili nemenej
známy blues a country tanec.
Okrem spoločenských tancov predviedla
mládež aj venčekový a náhrdelníkový tanec.
Žiaci vyzvali na tanečný parket aj svojich
rodičov na rodičovský tanec.
Príjemnú
zábavu vytvárala počas celého večera
hudobná skupina Univerzal.
Aj tohtoročný venček mal svojho kráľa a
kráľovnú, ktorých zvolili hlasovaním prítomní
rodičia a učitelia. Stali sa nimi: Alan
Vargaeštok a Sofia Gazdičová.

Jarné upratovanie 09.04.2018 - 16.04.2018
Mesto Trebišov oznamuje občanom, že v dňoch 09.04.2018 - 16.04.2018 sa uskutoční JARNÉ UPRATOVANIE.
Vyzývame občanov mesta, aby v rámci tejto akcie upratali a vyhrabali svoje najbližšie okolie, vlastné dvory a záhrady pri súkromných domoch
a na sídliskách hromadnej bytovej výstavby.
ź Žiadame občanov, aby konáre, pne a železný šrot uložili k veľkoobjemovým kontajnerom.
ź Elektronický šrot (práčky, televízory, vysávače, autobatérie, neónové trubice, atď.) uložte sobotu 14.04.2018 do 15.00 hod. k
veľkoobjemovým kontajnerom.
Technické služby mesta Trebišov tento odpad odvezú na zberný dvor bezplatne.
Umiestnenie veľkoobjemových kontajnerov:
Milhostov - Zvonárska ul. a na cintoríne (striedavo)
Cukrovarská ul.
Ul. kpt. Nálepku – sídlisko
Ul. kpt. Nálepku – KORONČ
Lúčna ul. – Drehňovec

Varichovská ul. – zimný štadión
Puškinova ul. – Bytový podnik
Hurbanova ul. - pri kotolni SEVER
Paričov – separačný dvor
Ul. 17. novembra – parčík

Jesenského ul. – Švermova ul. – križovatka
Švermova ul. – bitúnok
Ul. Škultétyho – parkovisko AVŠ
IBV JUH, Gagarinová ul. – lúka
Družstevná ul. – parkovisko pri býv. Tesle

Program športových podujatí
Hádzanárske zápasy HK Slavoj Trebišov

Futbalové zápasy FK Slavoj Trebišov

21.4.2018 – sobota
Jarná sezóna 2018 - II. liga dospelých
15:00 HK Slavoj Trebišov – HC Sporta Hlohovec - mladší dorast
17:00 HK Slavoj Trebišov – HC Sporta Hlohovec - starší dorast 07.04.2018 16:30 FK Noves Spišská Nová Ves – Slavoj Trebišov
15.04.2018 16:30 Slavoj Trebišov – MFK Lokomotíva Zvolen
12.5.2018 – sobota
21.04.2018 17:00 FK Poprad – Slavoj Trebišov
15:00 HK Slavoj Trebišov – ŠKP Bratislava
- mladší dorast 25.04.2018 17:00 Slavoj Trebišov – Inter Bratislava
17:00 HK Slavoj Trebišov – ŠKP Bratislava
- starší dorast 29.04.2018 17:00 Slavoj Trebišov – FK Železiarne Podbrezová B
05.05.2018 17:00 KFC Komárno – Slavoj Trebišov
19.5.2018 – sobota
13.05.2018 17:00 Slavoj Trebišov – AFC Nove mesto n/Váhom
10:00 HK Slavoj Trebišov „A“ – Tatran Prešov „A“ - mladší žiaci
19.05.2018 17:00 MFK Skalica – Slavoj Trebišov
11:00 HK Slavoj Trebišov „B“ – Tatran Prešov „B“ - mladší žiaci
12:00 HK Slavoj Trebišov – Tatran Prešov
- starší žiaci
13:00 HK Slavoj Trebišov „A“ – Tatran Prešov „B“ - mladší žiaci
14:00 HK Slavoj Trebišov „B“ – Tatran Prešov „A“ - mladší žiaci
26.5.2018 – sobota
09:00 HK Slavoj Trebišov „A“ – Michalovce
10:00 HK Slavoj Trebišov – Michalovce
11:00 HK Slavoj Trebišov „B“ – Michalovce

- mladší žiaci
- starší žiaci
- mladší žiaci
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