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Slovo na úvod
Vážení občania,
posledný týždeň pred Vianocami sa nesie každým rokom stále väčšou hektickosťou. Čím viac
a častejšie si dávame predsavzatia, že dni pred a počas nich budeme venovať najmä svojim
blízkym a nie nákupom, upratovaniu či vareniu, o to viac sa záväzok míňa účinku. Akoby
myšlienka ich skutočnej podstaty stále viac ustupovala sile komercie a materializmu.
Reklama s vianočným motívom nás „mediálne prenasleduje“ už od „dušičiek“ a „Black Friday“
má na nás väčší dosah ako hociktorý štátny sviatok. Aj keď v pozdravoch a želaniach takmer
stále vyzdvihujeme ako prvé zdravie a duchovné hodnoty, okolnosti a špecifiká dnešnej doby
nás často zvádzajú k tomu, aby sme uprednostnili tie, ktoré majú svoju životnosť ohraničenú
časom alebo modernými trendami.
Aj preto odložme to, čo nie je v skutočnosti najdôležitejšie v našom živote, na inokedy a tento
čas, okrem bilancovania, venujme bežným „samozrejmostiam“, ktoré, ako sme sa mohli
presvedčiť za posledné 2 roky, až také samozrejmé nie sú.
A pamätajme ...
... „bohatstvo Vianoc nebude nikdy spočívať v počte darčekov pod stromčekom, ale v počte blízkych ľudí okolo neho.“
Šťastné a veselé Vám i Vašim blízkym
PhDr. Marek Čižmár, primátor

Výstavba parkoviska na Kutnohorskej ulici je ukončená a pred odovzdaním
Ešte v decembri 2021 mesto oficiálne
odovzdá do užívania nové parkovisko na
Kutnohorskej ulici. Po nainštalovaní zvislého
značenia a parkovacích dorazov budú môcť o
pár dní nové vodopriepustné a takisto aj

obnovené (upravené do predpísaných
rozmerov) odstavné miesta, s vyčlenenými
plochami pre ZŤP, užívať obyvatelia okolitých
bytových blokov. Súčasťou rekonštrukcie
celého priestoru bývalého trhoviska bol totiž

nielen vznik 35 štandardných odstavných
miest a miest pre ZŤP, ale aj nový oddeľujúci
chodník a organizovaný vstup a výjazd z jeho
hlavnej časti.

Zmodernizovaná učebňa IKT už aj na ZŠ na Ul. M. R Štefánika
Vďaka využitiu získaného NFP vo výške
18.386,84 € zo zdrojov Integrovaného
regionálneho operačného programu mesto
Trebišov výrazne zlepšilo priebeh nielen
výučby predmetu informatiky na ďalšej
zo škôl, ktorú má mesto vo svojej
zriaďovateľskej pôsobnosti.
Zakúpené materiálno-technické vybavenie,
ktoré zahŕňa stôl a stoličky pre žiakov, katedru
a stoličku pre vyučujúceho, počítačové
zostavy, 2 notebooky, interaktívnu tabuľu s

ozvučením, dataprojektor s ultrakrátkou
projekčnou vzdialenosťou, multifunkčnú
tlačiareň, 3D tlačiareň aj e-learningový
softvér, zefektívni vyučovací proces na
uvedenej škole.
Nová učebňa informačno-komunikačných
technológií s kapacitou 17 miest, oficiálne
odovzdaná pondelok 29. 11. za účasti
primátora mesta Trebišov PhDr. Mareka
Čižmára, jeho zástupcu Ing. Petra Duča,
zástupkyne primátora Mgr. Viery Mokáňovej,

riaditeľky školy RNDr. Ivety Kučerovej,
prispeje ku kvalitnejším a inovatívnym
učebným metódam, ktoré majú pozitívny
vplyv na tvorivosť aj sebarealizáciu žiakov na
hodinách. Využívať sa bude pre potreby
žiakov tak 1. stupňa, ako aj 2. stupňa.
Samospráva na projekte participovala
povinným dofinancovaním a ďalším
príspevkom spolu v sume viac ako 6.000 €.

Stavebná skupina upravila školský dvor obnovenej MŠ na Ul. 1. decembra
V jesenných dňoch mesto Trebišov skrášlilo
vonkajší areál predškolského zariadenia na
Ul. 1. decembra, ktoré prešlo uplynulú jeseň
kompletnou rekonštrukciou. Vďaka
energetickému zhodnoteniu tejto mestskej
budovy majú deti a ich učitelia už takmer rok
väčší komfort počas predprimárneho
vzdelávania.
Stavebná skupina mesta tentokrát obnovila
exteriérový priestor zmodernizovanej budovy
MŠ na Ul. 1. decembra. Opravila oporný múr

vymedzujúci hraciu plochu pri jednom z
pavilónov obložením (styrodurom) a
povrchovou úpravou, na ktorú bol použitý
marmolit. Spevnenú plochu pracovníci
prekryli gumovými dlaždicami, spĺňajúcimi
požiadavky na dosiahnutie bezpečnosti
detských ihrísk, o. i. tlmí pády, je
vodopriepustná a má pekný vzhľad.

Plaváreň CZŠ s MŠ sv. Juraja je už kompletne zrekonštruovaná
Pridelené havarijné prostriedky Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu SR vo výške
100.000 € v marci tohto roka využila CZŠ s
MŠ sv. Juraja na Gorkého na kompletné
vynovenie školskej plavárne. Celá bazénová
hala bola uzavretá od roku 2013 a dlhé roky
sa nevyužívala. V rokoch 2019-2020 prebehli
prvé zásahy v snahe opätovne ju sfunkčniť –
nainštalovanie novej vzduchotechniky,

opláštenia, okien aj výmena strechy. V
mesiaci november 2021 už bola ukončená
montáž novej technológie, komplexné
stavebné úpravy chlapčenských a
dievčenských šatní, spŕch a vstupov
d o b a z é n o v e j h a l y. V o v ý r a z n e
zmodernizovanom šate ju môžu onedlho
(vzhľadom na uvoľnenie pandemických
opatrení) využívať žiaci tejto školy, ako aj

okolitých základných škôl. Jej slávnostné
otvorenie je v pláne na jar 2022.
Sme radi, že výborná spolupráca
zriaďovateľa a vedenia školy s mestom
Trebišov priniesla opäť ďalšie vylepšenie
podmienok na výchovno-vzdelávací proces
žiakov mesta i celého regiónu.
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Mesto udelí ocenenia za rok 2021 významným osobnostiam
Mesto Trebišov aj v tomto roku ocení ľudí,
ktorí sa významným spôsobom zaslúžili o
rozvoj a prezentáciu Trebišova, obohatili
ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými
výkonmi a celoživotnými činmi v rôznych
spoločenských oblastiach.
Z dôvodu zlej pandemickej situácie,
opätovného vyhlásenia núdzového stavu a
vydaného zákazu vychádzania samospráva
mesta presunula slávnostný galavečer, na
ktorom budú odovzdané ocenenia, z prvého
decembrového dňa na budúci rok.
Termín bude spresnený v závislosti od
epidemiologickej situácie a nariadení vlády
SR.
CENA MESTA bude udelená MUDr.
Andrejovi Ferenčíkovi, vysokoodbornému
pracovníkovi medicíny, s významnými
výsledkami vedeckej, publicistickej a verejnoprospešnej činnosti, priekopníkovi v oblasti
laparoskopie a chirurgie na Slovensku aj v
Čechách.
Primátor mesta Trebišov PhDr. Marek Čižmár
využil tiež možnosť vyznamenať osobnosti a
udelil CENU PRIMÁTORA MESTA Libuši

Babuľákovej, za mimoriadny prínos v oblasti
poskytovania sociálnych služieb pre
obyvateľov mesta a regiónu, aktívnu činnosť v
štruktúrach Slovenského Červeného kríža a
iniciovanie mnohých projektov a spoločensky
prospešných zmien v sociálnej oblasti a
takisto Milanovi Majovskému, za dlhoročnú
trénerskú činnosť a celoživotný prínos pre
rozvoj trebišovskej hádzanej.
Mestské zastupiteľstvo v Trebišove, na
základe návrhov poslancov a inštitúcií so
sídlom na území mesta, rozhodlo o udelení
ĎAKOVNÝCH LISTOV týmto úspešným
osobnostiam:
ź Stanislavovi Rýchlikovi, dlhoročnému
trénerovi vo futbale na Slovensku aj v
zahraničí.
ź Anne Sabovej, dlhoročnej darkyni krvi,
držiteľke držiteľke medaily Prof. MUDr.
Jána Kňazovického.
ź Mgr. Helene Olejárovej, počas celého
aktívneho života sa venovala vzdelávaniu a
výchove žiakov na ZŠ, je predsedníčkou
Okresnej organizácie Jednoty dôchodcov v
Trebišove.

ź PhDr. Beáte Kereštanovej, celý svoj

profesijný život venovala práci vo verejnej
správe, najmä v oblasti kultúry.
ź Edmundovi Šugárovi IN MEMORIAM,
zakladateľovi prvej mládežníckej dychovej
hudby v Trebišove a okolitých obciach.
ź Michalovi Tóthovi IN MEMORIAM,
zakladateľovi základnej organizácie
chovateľov č. 5 v Trebišove.
ĎAKOVNÉ LISTY si prevezmú aj
dobrovoľníci, ktorí pomáhali osamelým
starším obyvateľom mesta pri zabezpečení
ich základných životných potrieb v súvislosti s
opatreniami proti šíreniu koronavírusu, ešte v
jeho začiatkoch:
ź Natália Pčolinská,
ź Mária Molnárová,
ź Terézia Kočišová,
ź Mária Volochová,
ź Mgr. Daniela Ferenčíková,
ź Mgr. Lenka Janoková,
ź Ing. Erich Janok,
ź Mgr. Marek Semko,
ź Ing. Dušan Goduš,
ź Mgr. Stanislav Chyla.

Vianočná výzdoba mesta
Druhú adventnú nedeľu 5. 12. o 16.00 sa
rozžiaril 14-metrový vianočný stromček pred
MsKS a s ním aj všetky vianočné dekorácie v
uliciach Trebišova. Okrem množstva LED
prvkov umiestnených na stĺpoch verejného
osvetlenia, svietiacich reťazí na stromčekoch
ponúka obyvateľom mesta vianočné čaro o. i.
aj dekor v podobe anjela s trúbkou na
Mariánskom námestí a takisto ďalšie girlandy
zavesené cez cestné komunikácie na Ul.
M. R. Štefánika a Komenského ulici. Pohľad

upútajú symboly najkrajších sviatkov roka na
okružných križovatkách, kde určite
neprehliadnete dvoj a trojramenný svetelný
vianočný stromček a jednu z dominánt
výzdoby – adventný veniec. Samospráva v
tomto roku vynovila výzdobu o 2 svetelné
prvky v nadrozmernej veľkosti, jedným je
blikajúci led snehuliak na saniach, ktorý zdobí
priestor na hlavnej ulici pri VÚB a druhým je
svietiaca figúra sv. Mikuláša, ktorý nainštalujú
pracovníci Technických služieb mesta do

priestoru novovybudovaného kruhového
objazdu pri budove MsKS hneď po ukončení
stavebných prác externou firmou.
Ku štandardnej výzdobe, ktorú mesto
každoročne obnovuje, túto zimu pribudli
ďalšie 2 blikajúce vianočné girlandy
prevesené cez cestu, 23 ks LED ozdôb s
vianočným motívom na stĺp verejného
osvetlenia a 28 ks LED svetelných
vianočných dekorov spolu s kotviacimi
konzolami.
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