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Slovo na úvod
Vážení občania,
aj keď počasie tomu nenasvedčuje, každým dňom sme bližšie letu a najmä dovolenkovému
obdobiu. Studený a mokrý máj by mal, podľa pranostiky, predznamenať v stodole raj a nám
ostáva len dúfať, že sa naplnia predbežné predpovede o teplom a slnečnom júli a auguste. Ešte
predtým nás však čaká množstvo zaujímavých podujatí. Obsadenosťou stále populárnejší
Nočný beh (8. 6.) a krátko na to otvorenie leta (21. 6.), ktoré štartujeme veľkou diskotékou pre
mladých pri tunajšom kúpalisku.
V živote mesta, okrem bežných činností, sa realizuje množstvo aktivít a projektov. Sťahujeme
tržnicu do budovy starej KASS-ky, čím chceme poskytnúť lepší komfort kupujúcim a
predávajúcim a zároveň, pôvodné priestory na Kutnohorskej ulici, upraviť na parkovacie
miesta. Navyše, vďaka získanej dotácii vlády SR vo výške 200.000 EUR z výjazdového
rokovania, môžeme začať rekonštrukciu budovy a úpravu okolia do podoby, akú si po dlhých
rokoch zaslúži. Už v najbližších týždňoch spúšťame aj modernizáciu kina vďaka úspešnému projektu a získaným prostriedkom vo výške
30.000 EUR. Fanúšikov športu a zvlášť futbalu určite poteší informácia o pridelení 130.000 EUR na modernizáciu futbalového štadióna –
rekonštrukciu tribúny a okolitých sedení, ako aj 30.000 EUR na rekonštrukciu hracej plochy CZŠ sv. Juraja. V mesiaci jún postupne
realizujeme doplnenie lavičiek na amfiteátri, rekonštrukciu detského bazéna na letnom kúpalisku a pokračujeme v oprave fasády ZŠ na
Pribinovej ulici.
Všetkým, ktorí majú radi pohyb, určite poteší informácia, že v mestskom parku vyrastie aj nový crossfitový areál a pokiaľ budeme aktívni
v hlasovaní nadácie Tesco, tak na rybníku v ňom, okrem člnkovania, už čoskoro môžu byť realitou aj vodné bicykle.
Mesto sa snaží byť aktívne aj na poli zamestnanosti a preto pozitívne pôsobia informácie o ďalších investičných zámeroch spoločností
METALPORT, CONROP a Crystal Call, ktoré už čoskoro prinesú výrazný nárast pracovných síl v tomto regióne.
Koniec mája priniesol vďaka prenikavému úspechu mladších dorastencov HK Slavoj Trebišov – stali sa vicemajstrami Slovenska – možnosť
usporiadať Československý pohár dorastencov, čím sa naše mesto stalo na jeden víkend hlavným mestom hádzanej. K výraznému úspechu
našim talentovaným mládežníkom srdečne blahoželáme, a tak im, ako aj všetkým školákom, želáme úspešné zavŕšenie školského roka a
nám všetkým najmä krásny letný čas, v ktorom si určite nájdeme chvíle na príjemné spoločné stretnutia pri podujatiach organizovaných
mestom Trebišov.
PhDr. Marek Čižmár, primátor

V máji 2019 vláda SR rokovala v Trebišove
Stredu 15. mája 2019 vláda SR zasadala
v Trebišove. Na svojom výjazdovom rokovaní
v budove Mestského kultúrneho strediska v
Trebišove vládny kabinet vyčlenil pre okres
Trebišov vyše 1 200 000 €.
Mesto Trebišov získalo účelovú dotáciu vo
výške 200.000 € na zateplenie a revitalizáciu
KASS, sumu 130.000 eur na podporu
športovej infraštruktúry v areáli futbalového
štadióna v Trebišove (rekonštrukcia hlavnej a

vedľajšej tribúny). Okrem samosprávy vláda
prerozdelila finančné prostriedky aj
organizáciám v meste. Detský folklórny súbor
Trebišovčan získal 1.000 €, CSOŠ sv.
Jozafáta na rekonštrukciu strechy príspevok
8.000 €, CZŠ sv. Juraja dostala dotáciu vo
výške 30.000 € na vybudovanie futbalového
ihriska pre deti a mládež, folklórnej skupine
Paričovčan vláda poskytla finančné
prostriedky v sume 1.000 €.

Pred rokovaním vlády sa ministri stretli na
pôde mestského úradu so starostami obcí.
Predsedu vlády SR Petra Pellegriniho privítal
vo svojej zasadačke primátor mesta Trebišov
PhDr. Marek Čižmár spolu so svojou
zástupkyňou Mgr. Vierou Mokáňovou a
umeleckým sochárom a maliarom Milanom
Kaškom, ktorý premiérovi venoval
vlastnoručne vyrobenú mramorovú plastiku s
vyobrazením Perseovho štítu.

Pripravuje sa rekonštrukcia budovy CZŠ sv. Juraja za 1,5 milióna eur
Mestu Trebišov, na základe doručeného
rozhodnutia sprostredkovateľského orgánu
Slovenská inovačná a energetická agentúra,
konajúceho v mene riadiaceho orgánu
Ministerstva životného prostredia, sa podarilo
získať nenávratný finančný príspevok vo
výške 1.491.719 € z Operačného programu
Kvalita životného prostredia pre CZŠ sv.

Juraja na zníženie energetickej náročnosti
budovy školy.
Prostriedky európskych fondov budú použité
na komplexnú rekonštrukciu budovy a
zlepšenie jej tepelno-izolačných vlastností, čo
je základným predpokladom vytvorenia
primeraných podmienok na realizáciu
výchovno-vzdelávacieho procesu.

Predpokladaný začiatok prác je jún 2019.
Na základe rozpočtového opatrenia z
Ministerstva vnútra SR zároveň škola získala
aj finančné prostriedky vo výške 71.251 € na
riešenie havarijného stavu strechy školskej
plavárne.

2. ročník Športových hier seniorov mesta Trebišov o putovný pohár primátora
V polovici mája 2019 sa uskutočnil 2. ročník
Športových hier seniorov mesta Trebišov o
putovný pohár primátora mesta. Dejstvom
hier sa stal, po minuloročnom úspešnom
pilotnom ročníku, opäť areál vodných športov
v Trebišove (letné kúpalisko). O súťaž
prejavilo záujem viac ako 110 účastníkov v
dôchodkovom veku zo 6 denných centier
m e s t a Tr e b i š o v a j e d n é h o K l u b u
kresťanských seniorov. Športové hry
seniorov slávnostne otvoril primátor mesta
Trebišov PhDr. Marek Čižmár spolu so

zvolenými zástupcami z radov seniorov –
Mgr. Helenou Olejárovou a p. Jánom
Baluchom.
Aktívni seniori si so značným odhodlaním
zmerali svoje sily v piatich disciplínach,
ktorými tento rok boli: hod granátom na cieľ,
kop do lopty na malú bránku, hod loptou na
basketbalový kôš, hod šípkami na cieľ a
petang. Rozhodcovia hodnotili najlepšie
dosiahnuté výsledky súťažiacich v
jednotlivých disciplínach, aj výsledky celého
družstva. Účastníci, ktorí sa umiestnili na

prvých troch miestach, dostali diplomy a
medaily. Družstvá získali, na základe svojho
konečného poradia, diplomy. Víťazný tím sa
tešil z putovného pohára primátora mesta
Trebišov. Po vynaložení síl a zvládnutí
pohybových aktivít v súťaži si seniori oddýchli
na popoludňajšom spoločnom posedení pri
guľáši. Tento športový deň priniesol
účastníkom nielen súťaživosť, ale ich
vzájomné stretnutie a hlavne spoluvytvorenie
vynikajúcej atmosféry.

Revitalizácia cintorína v časti mesta Paričov
Od apríla 2019 pracovníci Technických
služieb mesta Trebišov v spolupráci s
vybranými žiakmi CSOŠ sv. Jozafáta,
zapojenými do duálneho vzdelávania,
rekonštruujú oplotenie cintorína v časti mesta
Paričov.
Pred demontážou starého, schátralého a
hrdzou napadnutého oplotenia mesto
prostredníctvom pracovníkov Technických
služieb, ktorí udržiavajú a zveľaďujú mestskú

zeleň, zrealizovalo výrub starých stromov,
ohrozujúcich bezpečnosť občanov. Následne
pracovníci vysadili nové dreviny - 14 kusov
duba letného, ako náhradnú výsadbu za
pôvodné stromy.
V máji 2019 pracovná skupina mesta začala s
realizáciou nového oplotenia z pletivových
dielcov, ktoré zakotvuje do oceľových stĺpikov
v areáli cintorína v časti mesta Paričov. V
súčasnosti je už oplotenie osadené zo

západnej strany cintorína. V tomto období už
finalizujú práce na dokončení kompletného
oplotenia, s umiestnením vstupnej brány z
východnej strany areálu. Pracovníci zároveň
zreparujú aj vstup pred bránou zo západnej
strany. Takisto sa počíta s vybudovaním
nového chodníka z východnej strany
cintorína, terénnymi úpravami a následným
zasiatím trávnatého porastu v okolí oplotenia.

Mesto rozšíri sedenie v amfiteátri
Na základe výsledku verejného obstarávania
pre zákazku s nízkou hodnotou mesto
Trebišov podpísalo Zmluvu o dielo so
spoločnosťou DETSKÉ IHRISKÁ, s. r. o. na
dodávku a montáž 100 kusov nových lavičiek.

E x t e r i é r o v é l a v i č k y s b e t ó n o v ý m i práce a povrchovú úpravu dreva nových
segmentami, bez opierky a vrchnou drevenou lavičiek do konca júna 2019. Celková cena
časťou doplnia už jestvujúce obnovené realizácie diela je 25.200 €
sedenie v amfiteátri mestského parku.
Zhotoviteľ zabezpečí aj súvisiace stavebné

Oprava strechy nad obradnou miestnosťou
Začiatkom mesiaca máj 2019 pracovníci firmy prízemí Mestského úradu v Trebišove. Na strechy polystyrén EPS 150.
MI Top, spol. s r. o. zrealizovali opravu strechy uvedenú opravu bola použitá hydroizolačná
nad zasadačkou (obradnou miestnosťou) na fólia Sikaplan 18 G a na tepelnú izoláciu

Mesto obnovuje a zatraktívňuje areál letného kúpaliska
Mesto Trebišov začalo už v marci 2019 s
prípravou na letnú sezónu v areáli vodných
športov. Najvýznamnejšou zmenou v
nadchádzajúcej letnej sezóne bude celková
obnova detského bazéna.
Pracovníci
Technických služieb mesta na úseku
verejnoprospešných služieb zrealizovali
svojpomocne búracie práce, odstránili
laminátové opláštenie z obvodu bazéna,

takisto staré betónové odvodňovacie žľaby,
vybrali pôvodnú zámkovú dlažbu z okolia
bazéna a samostatne zrealizovali aj
výkopové práce na zavedenie rozvodov vody.
V aktuálnom období pokračujú na obnove
bazénovej časti pracovníci firmy MD STAV,
ktorí postupne vykonávajú betonáž, poter v
bazéne, zváranie bazénovej fólie, zrealizujú
novú technológiu odvodňovacích žľabov aj

technológiu napúšťania a vypúšťania
bazénovej vane, takisto lepenie izolačného
materiálu a
vykonajú ďalšie povrchové
úpravy. V pláne je tiež inštalácia nových
prvkov pre deti. Mesto v týchto dňoch
realizuje aj ďalšie prípravné práce pred
otvorením kúpaliska. Aktuálne je obnovované
o. i. oplotenie areálu farebným náterom.

Bezbariérovosť v budove MsKS
V najbližších týždňoch vznikne bezbariérový
prístup v Mestskom kultúrnom stredisku
(MsKS). Odstránenie bariér chce mesto
dosiahnuť namontovaním šikmej
schodiskovej plošiny na prekonanie
schodiska. Prepravu zdravotne
znevýhodnených návštevníkov kultúrneho
stánku mesta zabezpečí bezbariérové
zariadenie s reťazovým pohonom na
ozubenom kolese, pohybujúcom sa po

perforovanej koľajnici, ktorá bude uchytená
na vretenovom múre schodiska. Plošina
s nájazdom z dvoch strán, nosnosťou
do 230 kg, s indikátorom preťaženia a
bezpečnostnými prvkami v súlade s platnými
smernicami SR a EÚ zaistia bezpečnosť
prepravovanej osoby. Obsluha a používanie
plošiny nevyžaduje asistenciu ani pomoc
druhej osoby.
Ľudom s obmedzenou schopnosťou pohybu

bude k dispozícii aj vonkajšia železobetónová
rampa, ktorá prekoná výškový rozdiel nad
terénom a nástupnou terasou. Táto rampa
bude navrhnutá tak, aby umožnila
bezbariérový prístup nielen do priestorov
MsKS, ale aj na terasu reštaurácie
AMADEUS.
Na zriadenie bezbariérového prístupu do
objektu mesto vynaloží finančné prostriedky
v predpokladanej výške cca 20.000 €.

Mesto podalo žiadosť o dotáciu na multifunkčné ihrisko aj výstavbu detského ihriska v parku
Mesto Trebišov reagovalo na výzvu podaním
2 žiadostí o poskytnutie dotácie v programe
Podpora rozvoja športu na rok 2019 z
dotačného systému Úradu vlády SR. V
prípade úspešného projektu mesto využije
dotáciu vo výške 8.250 € na výstavbu
detského ihriska v mestskom parku, ktoré
bude určené prevažne deťom vo veku od 2 do
14 rokov. Z dotačných prostriedkov bude

zakúpená kombinovaná zostava skladajúca
sa z dvoch vzájomne prepojených domčekov
s hojdačkou, šmýkačkou a gymnastickými
prvkami na lezenie, takisto pružinová
hojdačka v tvare koňa (pre deti 3 - 8 rokov),
pružinová hojdačka v tvare štvorlístka (pre
deti 3 - 8 rokov), veľký kolotoč (pre deti od 3 8 rokov) a lanovka pre deti.
Z toho istého programu Podpora rozvoja

športu na rok 2019 sa mesto snaží získať aj
príspevok v sume 37.000 € na výstavbu
multifunkčného ihriska na sídlisku JUH.
Schválením grantu by novovybudované
ihrisko malo slúžiť na rekreačné aj tréningové
účely pre deti a dospelých v športoch futbal,
hádzaná, tenis, basketbal, volejbal, nohejbal.

Československý pohár dorastencov v hádzanej
Počas víkendu 25. a 26. mája 2019 sa v
Trebišove uskutočnil Československý pohár
dorastencov v hádzanej. Na turnaji sa stretli
dva najlepšie tímy zo Slovenska a dva
najlepšie tímy z Česka v kategóriách
mladšieho a staršieho dorastu. HK Slavoj
Trebišov, ktorý mal zastúpenie v kategórii
mladšieho dorastu, sa umiestnil na 4. mieste.
V celoslovenskej lige mladší dorastenci
trebišovského klubu obsadili 2. miesto a
získali titul vicemajstra SR pre rok 2019.

Vicemajstri SR pre rok 2019: Peter Ceľuch,
Adam Antolík, Alex Šalapa, Michal Bortňák,
Alex Zorvan, Samuel Handra, Lukáš Tőrkos,
Samuel Demko, Dávid Šubák, Peter Julian
Frederic, Patrik Szathmáry, Timotej Tomko,
Samuel Jaššo, Samuel Német, Imrich Hrubý,
Stanislav Sebin.
Tréner: Adrián Kanaloš
Asistenti trénera: Jozef Gedeon ml.,
Drahoslav Ondo Eštok
Vedúca družstva: Eva Rabatinová

Rezidenčná karta mesta Trebišov
Mesto Trebišov zavádza pre občanov
Rezidenčné karty, ktoré im poskytnú výhody v
areáli vodných športov.
Podmienky na vydanie Rezidenčnej karty:
1. t r v a l ý p o b y t n a ú z e m í m e s t a
Trebišov,
2. splnenie záväzkov voči mestu k 31. 12.
2018.
Distribúcia
Rezidenčná karta bude občanovi Trebišova
vydaná ZDARMA na základe vyplnenej a
vlastnoručne podpísanej žiadosti, ktorá je k
dispozícii na stiahnutie na webovom sídle

mesta www.trebisov.sk a v tlačenej podobe v
podateľni MsÚ. Po splnení uvedených
podmienok a následnom podaní žiadosti v
podateľni MsÚ bude možné získať kartu na
počkanie v podateľni MsÚ v termíne od 10.
júna do 21. júna 2019, v čase úradných
hodín. Od 22. júna 2019 je potrebné o kartu
požiadať aj si ju vyzdvihnúť v pokladni
areálu vodných športov v Trebišove (letné
kúpalisko).
Pre osoby mladšie ako 15 rokov je
Rezidenčná karta platná IBA S PREUKAZOM
POISTENCA.

Pre osoby staršie ako 15 rokov je Rezidenčná
karta platná IBA S OBČIANSKYM
PREUKAZOM.
Tento rok môžu kartu jej držitelia využiť v
areáli vodných športov na poskytnutie zľavy z
ceny vstupného. Rezidenčná karta má
obmedzenú platnosť do 31. 12. 2019.

Program kultúrno-spoločenských podujatí
01.06.
02.06.
08.06.
15.06.
21.06.
22.06.

14.00 h
13.00 h
21.00 h
15.00 h
21.00 h
19.00 h

22.06. 10.00 h
27.06. - 29.06.

Deň detí
Detské cyklistické preteky KELLYS 2019 BIKE
NOČNÝ BEH TREBIŠOV
Narodeninová zumba párty
SUMMER OPEN PARTY
Radošinské naivné divadlo:
Čo sa sníva trpaslíkom
Otvorenie letného kúpaliska
Celoslovenské stretnutie členov ZŤP
Medzinárodný deň osôb so zdravotným postihnutím

veľká lúka v mestskom parku
mestský park
mestský park
športová hala
parkovisko pri kúpalisku
divadelná sála MsKS
SOŠ DSA Trebišov

MESTSKÝ INFOLIST TREBIŠOV - Vydavateľ: Mesto Trebišov, M.R.Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov, IČO: 00331996.
Občasník distribuovaný zadarmo.
7. ročník. Dátum vydania: 5.6.2019. P.č.: 3/2019. Náklad: 7000 výtlačkov.
ISSN 1339-0805. Evidované Ministerstvom kultúry SR pod číslom EV 4692/12.

