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Slovo na úvod
Vážení občania,
letné obdobie, no najmä dovolenkový čas určený na oddych je v plnom prúde a zrejme
mnohí z nás sa snažia v každom z prázdninových dní aspoň chvíľu venovať svojím
blízkym. Leto je totiž výnimočné v tom, že takúto príležitosť vieme využiť nielen v prírode,
ale aj pri vode alebo počas rôznych kultúrno-spoločenských podujatí.
Mesto Trebišov sa snaží svojimi akciami prispieť do širokej škály ponukou, ktorá by mohla
osloviť všetky generácie. Každý víkend vypĺňajú podujatia Kultúrneho leta, ktoré sú
situované väčšinou do mestského parku. Sobotňajší večer je až do konca augusta
venovaný filmovému premietaniu na amfiteátri s voľným vstupom a s ponukou kinohitov,
ktorá nadväzuje na niekdajšie, tak populárne filmové festivaly.
V druhej polovici júna sme spustili prevádzku letného kúpaliska za nezmenené ceny,
pričom sme rozsah služieb pre návštevníkov obohatili o možnosť voľného wi-fi pripojenia
na internet a zároveň, raz týždenne, počas celého leta, umožňujeme predvádzať svoje
hudobné schopnosti a hlavne robiť pozitívnu náladu viacerým DJ-om za mixážnym pultom priamo v jeho areáli.
Súčasťou areálu vodných športov je však aj krytá plaváreň. Vzhľadom na to, že Vláda SR schválila na ňu v máji tohto roka dotáciu 500.000
EUR za podmienky, že Mesto Trebišov dofinancuje jej rekonštrukciu a sprevádzkovanie pre občanov mesta a okolitého regiónu, bolo
rozhodovanie o ďalšom postupe súčasťou schváleného programu júnového mestského zastupiteľstva. Jeho rokovanie však bolo ukončené
bez výsledku, keďže tesne pred uvedením tohto bodu už nebolo uznášaniaschopné z dôvodu jednotného odchodu všetkých prítomných
poslancov za Trebišov Nahlas zo zasadacej miestnosti. Aj z uvedeného dôvodu bude rozhodnutie o dokončení rekonštrukcie plavárne
opätovne predložené ako uznesenie na rokovanie zastupiteľstva 1. augusta.
Dobrou a potešujúcou informáciou sú však schválené finančné prostriedky pre mesto Trebišov na dobudovanie šatní v priestoroch zimného
štadióna, na výstavbu a vybavenie detských ihrísk v meste a najmä na rekonštrukciu Materskej školy na Ul. 1. decembra.
Z pohľadu ďalšieho vývoja zamestnanosti a predovšetkým rozvoja mesta je výbornou informáciou, že po dlhých rokoch sa podarilo priviesť do
Trebišova silného investora – spoločnosť CONROP, ktorá postupne vytvorí až 220 nových pracovných miest.
Pevne verím, že v dnešnej dobe, keď sme médiami a vo verejnosti konfrontovaní aj s negatívnymi informáciami, si každý z nás nájde spôsob a
hlavne možnosť na to, aby sme život vnímali aj z tej pozitívnej stránky. Aby snahou nás všetkých bolo robiť život krajším nielen pre seba, ale
najmä pre svoje okolie. Verím, že spoločne a s dobrým úmyslom sa nám to určite podarí.
PhDr. Marek Čižmár, primátor mesta

Do Trebišova prichádza zahraničný investor
Po jednaniach vedenia mesta, v zastúpení
primátorom PhDr. Marekom Čižmárom, sa po
dlhých rokoch podarilo priviesť do Trebišova
pre zvýšenie zamestnanosti nového
investora - združenie BR GROUP z Českej
republiky.
BR GROUP predstavuje skupinu výrobných
spoločností s českým kapitálom, ktoré
pôsobia na medzinárodnom trhu
predovšetkým v oblasti textilného priemyslu,
výroby dielov pre automobilovú, strojárenskú
a stavebnú oblasť.
Obrat skupiny BR GROUP v roku 2017
predstavoval 3,3 miliardy českých korún.
Jedna z jej spoločností – CONROP rozbieha

svoju prevádzku aj v našom meste.
CONROP sa zaoberá výrobou
veľkoobjemových vakov určených pre
špecifické náročné aplikácie vrátane
skladovania a dodávky sypkých materiálov v
stavebníctve.
CONROP Trebišov bude mať sídlo a
prevádzku v priestoroch hál bývalej SAD
Trebišov na Ul. Československej armády.
Tieto haly a priestory prešli rozsiahlou
rekonštrukciou, pričom v nich nájde postupne
svoje pracovné uplatnenie až 220
pracovníkov.
Celková plocha hál, vrátane sociálneho
zázemia predstavuje 2852 m2.

Prvých zamestnancov začal CONROP
Trebišov prijímať už od 1. 7. 2018. Spoločnosť
svoj výrobný program plánuje postupne
rozširovať o výrobu takzvanej čistej výroby
pre zdravotníctvo a potravinársky priemysel.
Združenie BR GROUP zvažuje aj ďalšie
rozšírenie svojej výroby v Trebišove,
konkrétne o spoločnosť LANEX.
Vedenie mesta očakáva od príchodu nového
investora najmä zvýšenie zamestnanosti v
meste a jeho okolí, ďalší rozvoj služieb a
najmä zlepšenie kúpyschopnosti a životnej
úrovne obyvateľstva.

Mesto Trebišov úspešné pri žiadosti o dotáciu na výstavbu
detského ihriska a na nákup športovej výbavy
Mesto Trebišov bolo úspešné v programe Úradu vlády Slovenskej republiky pod názvom
Podpora rozvoja športu 2018, na základe čoho získalo finančné prostriedky vo výške 9.500
EUR na výstavbu detského ihriska na sídlisku STRED a ďalších 4.750 EUR na nákup a
montáž športovo-technického vybavenia dvoch ihrísk na Berehovskej ul. a jedného na
Škultétyho ul., ktoré budú slúžiť na viaceré športy, napríklad futbal, hádzanú, basketbal,
florbal. Spolufinancovanie mesta bolo schválené mestským zastupiteľstvom vo výške
4.705,29 EUR.
V najbližšom období sa teda bude realizovať výstavba nového ihriska, ako aj rekonštrukcia
ihrísk v jednotlivých sídliskových priestoroch mesta, čím sa opäť zlepšia podmienky na
voľnočasové aktivity detí, mládeže, ale aj dospelých.

Mesto Trebišov získalo vyše 34.000 EUR v projekte SZĽH
Mestu Trebišov boli schválené finančné
prostriedky Slovenského zväzu ľadového
hokeja v rámci Projektu podpory obnovy
hokejovej infraštruktúry vo výške 34.815 EUR
na dobudovanie dvoch šatní na zimnom

štadióne, pričom celková suma
rekonštrukcie, aj so spoluúčasťou mesta,
bude upresnená po skončení verejného
obstarávania.
Ako úspešný žiadateľ bude môcť mesto

Trebišov vďaka získanej dotácii vytvoriť
lepšie materiálno-technické podmienky na
p r í p r a v u m l a d ý c h h o k e j i s t o v,
krasokorčuliarov a pre verejnosť využívajúcu
trebišovský štadión.

Mestu Trebišov bola schválená dotácia Envirofondu vo výške 100.000 EUR pre MŠ 1. decembra
Mesto Trebišov bolo úspešné v získaní
dotácie Environmentálneho fondu v projekte
„Zníženie energetickej náročnosti budovy
Materskej školy 1. decembra, Trebišov“ vo
výške 100.000 EUR. Finančnú spoluúčasť
mesta poslanci MsZ schválili vo výške
79.896,58 EUR.

V rámci projektu pôjde o kompletnú
rekonštrukciu strechy všetkých budov
materskej školy a zároveň obvodovej
konštrukcie chodby vrátane okien a dverí,
ktorá spája jednotlivé budovy. Zateplený bude
strešný plášť, obvodový plášť budovy a
vymenia sa i výplne okenných konštrukcií.

Mesto osadí 9 nových plastových okien a 3
plastové dvojkrídlové dvere.
Cieľom realizácie projektu, ktorý musí byť
ukončený do konca novembra 2018, je zlepšiť
tepelno-izolačné vlastnosti budovy a zároveň
i podmienky na výchovno-vzdelávací proces
detí predškolského zariadenia.

Mesto Trebišov buduje nové parkovacie miesta na sídlisku JUH
Mesto Trebišov buduje nové parkovacie
miesta na sídlisku JUH. V júni 2018
pracovníci mesta zrealizovali výkopové práce
pre uloženie prívodového kábla na verejné
osvetlenie a osadili chráničku na optické
káble za účelom realizácie a spustenia

kamerového systému novovybudovaného
parkoviska na sídlisku JUH. Následne
pracovali na úpravách podkladu parkoviska,
osadili obrubníky a zrealizovali ich betonáž.
Začiatkom júla prebieha posledná fáza
budovania. Pracovná skupina mesta v rámci

konečnej úpravy položila na kamenivo
polovegetačné panely. Mesto pokračuje v
budovaní parkovacích miest aj v ďalších
lokalitách mesta, a to na sídlisku Sever, Ul. Ľ.
Podjavorinskej a na Kutnohorskej ulici.

V Trebišove sa uskutočnil 3. ročník Nočného behu 2018
Druhú júnovú sobotu sa v Trebišove
uskutočnil 3. ročník úspešného športovospoločenského podujatia NOČNÝ BEH 2018.
Športový večer prilákal do Trebišova viac než
750 bežcov z rôznych kútov Slovenska.
Podujatie zorganizovalo OZ STOPA v
spolupráci s mestom Trebišov a partnerom
podujatia spoločnosťou O2 v amfiteátri
mestského parku. Podporiť súťažiacich,
svojich priateľov či známych prišla do
trebišovských ulíc aj široká verejnosť.
Podujatie sa uskutočnilo v amfiteátri
Mestského parku v Trebišove po dĺžke dvoch
tratí: 5 km (kratší beh) a 10 km (dlhší beh),

certifikovanými Slovenským atletickým
zväzom, v súlade s pravidlami IAAF a AIMS.
Tento rok bola organizátormi pridaná novinka
- detské kategórie a ďalšie sprievodné
atrakcie a program pre najmenších.
Podobne ako v predošlých rokoch aj 3. ročník
úspešného Nočného behu bol spojený s
dobročinnosťou. Návštevníci a účastníci
preteku mohli v amfiteátri celý večer finančne
pomôcť Základnej organizácii DIATV
Trebišov – Zväzu diabetikov Slovenska a
Detskej atletickej škôlke.
Diabetikov z Trebišova iniciatívne podporil i
profesionálny hasič Miroslav PRINCÍK,

ktorému mesto Trebišov za odhodlanie a jeho
ušľachtilý čin - odbehnúť 5 km trať v ťažkom
hasičskom zásahovom obleku - udelilo
Ďakovný list. Charitatívny rozmer Nočného
behu 2018 sa rozhodol podporiť aj v
aktuálnom roku primátor mesta Trebišov
PhDr. Marek Čižmár spolu so svojím
zástupcom Ing. Róbertom Pucim. Základnej
organizácii DIATV Trebišov – Zväzu
diabetikov Slovenska venovali finančný dar v
sume 500 EUR v rámci svojej finančnej
pomoci. Celkový finančný príspevok, vďaka
ktorému sa zlepšil život diabetikov v meste i
regióne, bol v sume 1175,90 EUR.

Primátor mesta so svojím zástupcom odovzdali ďalšiu finančnú pomoc
Stredu 4. júla 2018 primátor mesta Trebišov PhDr. Marek Čižmár (10% z čistého príjmu) a jeho zástupca Ing. Róbert Puci (celý plat) odovzdali
finančnú pomoc vo výške 300 eur pani Alene Pospíšilovej za účelom podpory a zlepšenia jej sociálnej situácie. Venovaný peňažný dar si
obdarovaná prevzala z rúk obidvoch darcov v kancelárii primátora mesta Trebišov.

Zemplín Veterán Rallye prvýkrát v Trebišove
Poslednú júnovú sobotu 2018 bola na
parkovisku pred OD Kaufland predstavená
Trebišovčanom história prostredníctvom
krásnych motoristických skvostov. Viac ako
3-hodinová výstava automobilových a
motocyklových veteránov zavítala po prvýkrát
aj do Trebišova, aby potešila mnohých
zvedavcov a priaznivcov historických
„tátošov“. Niektoré exempláre mali dokonca
vyššiu hodnotu ako mnohé moderné luxusné
autá. V rámci programu sa predstavila
hudobná skupina D.I.M, návštevníkom a
účastníkom sa prihovoril primátor mesta
Trebišov PhDr. Marek Čižmár aj jeden z
hlavných organizátorov: PhDr. Mikuláš

Koščo, boli vyhlásené výsledky súťaže o 2
najkrajšie automobily a 1 motocykel, ktorých
majitelia získali Cenu primátora mesta, ďalšie
3 automobily vybral a odmenil predseda KSK
Ing. Rastislav Trnka. Na jedinečnom podujatí
svojho druhu bola vyhodnotená aj výtvarná
súťaž „Najkrajšie historické autíčko“, do ktorej
sa zapojilo 66 žiakov z dvoch základných škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta: ZŠ na
Komenského ulici a ZŠ na Ul. M. R. Štefánika.

ZŠ na Ul. M. R. Štefánika: Róbert Holečka,
Natália Vojteková, Lucia Lejbová, Tamara
Muhová, Sára Čerňaková, Barbora
Košárová, Radka Tóthová.

Fanúšikom veteranistických vozidiel sa
prezentovali aj finalisti minuloročného
Zlatého hlasu a svoj hudobný talent ukázali
žiaci ZUŠ v Trebišove. Trebišovčania využili
možnosť vozenia na historickom autobuse,
svoje vedomosti a zručnosti si otestovali na
Ocenení žiaci:
dopravnom ihrisku. Zemplín Veterán Rallye
ZŠ na Komenského ul.: Barbora Šimková, bolo najväčším stretnutím veteránov na
Tereza Hatalovská, Dávid Egreši, Hana Zemplíne a zároveň jedným z TOP podujatí
Jurasová, Katka Kostrubová, Lívia Pčolinská. programu Terra Incognita.

Program športových podujatí
Rozpis FK Slavoj Trebišov: II. liga – jesenná sezóna 2018
21.07.2018
29.07.2018
03.08.2018
11.08.2018
19.08.2018
25.08.2018
02.09.2018
08.09.2018
16.09.2018

17.30
17.30
20.00
17.00
16.30
16.30
16.30
16.00
16.00

FC ŠTK 1914 Šamorín- Slavoj Trebišov
Slavoj Trebišov-FK Inter Bratislava
FK Pohronie Žiar n/H Dolná Ždaňa-Slavoj Trebišov
ŠK Odeva Lipany-Slavoj Trebišov
Slavoj Trebišov-MFK TatranLipt.Mikuláš
Partizán Bardejov-Slavoj Trebišov
Slavoj Trebišov-FC Petržalka
FK Dubnica n/Váhom-Slavoj Trebišov
Slavoj Trebišov-MFK Dukla Banská Bystrica

22.09.2018
30.09.2018
06.10.2018
14.10.2018
21.10.2018
28.10.2018
04.11.2018
10.11.2018

15.30
15.30
15.00
15.00
10.30
13.30
13.00
13.00

1.FC Tatran Prešov-Slavoj Trebišov
Slavoj Trebišov-MFK Skalica
FK Poprad-Slavoj Trebišov
Slavoj Trebišov-FC Lokomotíva Košice
MŠK Žilina B-Slavoj Trebišov
Slavoj Trebišov-KFC Komárno
Slavoj Trebišov –FC ŠTk 1914 Šamorín
FK Inter Bratislava–Slavoj Trebišov
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