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Slovo na úvod

PhDr. Marek Čižmár, primátor

Milí Trebišovčania a návštevníci nášho mesta,
dovoľte, aby som vás srdečne pozval na Dni mesta Trebišov 2022, ktoré sa uskutočňujú po trojročnej 
prestávke spôsobenej pandémiou a s ňou spojenými obmedzeniami. Podujatie s bohatým 
sprievodným programom, ktoré už tradične uzatvára prázdninový čas a voľne nadväzuje na 
dožinkové slávnosti, pripravujeme a realizujeme vďaka výbornej spolupráci všetkých zúčastnených 
zložiek mesta a najmä podpore našich partnerov, ktorým patrí veľké poďakovanie. Aj keď spoločným 
cieľom nás všetkých je priniesť, prostredníctvom pripravených programov, pohodu, oddych i zábavu, 
veríme, že dominovať bude najmä spokojnosť. K tomu je potrebná dobrá nálada a počasie, ktoré, 
dúfam, nás neopustí počas celého týždňa.
Tradícia a koncept Dní mesta sa vyvíjal priebežne a najmä v posledných rokoch sa stal už  
celotýždňovým formátom s veľkým množstvom rôznorodých podujatí a aktivít. V tohtoročnej edícii sa vynímajú nielen interpreti populárnej 
hudby – Komajota, Lukáš Adamec, Peter Bič Project, či Tublatanka, ale aj významné folklórne telesá ako FS Zemplín alebo Ľudová hudba 
Stana Baláža. Mladá generácia si určite príde na svoje počas štvrtkovej EXPRES STREET PARTY s kapelou Nocadeň, EGO-m, Dominikou 
Mirgovou alebo DJ Sukowach. Veľkým lákadlom najmä pre futbalových pamätníkov bude exhibičný futbalový zápas našich internacionálov 
so Sigiteam – om, ktorého zostavu tvoria také mená ako Panenka, Poborský, Siegl, Berger, Šmicer, Hašek, Koller a i. Nezabudneme ani na 
bežcov Andrášiovským behom a vďaka výbornej spolupráci s OR PZ v Trebišove bude aj v tomto roku pripravený obľúbený a navštevovaný 
Deň polície. K tomu všetkému treba ešte pripočítať množstvo zaujímavých programov pre všetky generácie a zvlášť Súťaž vo varení guľáša. 
Už teraz však chcem všetkých, ktorí tak môžu urobiť, poprosiť o účasť na darovaní krvi. Tento šľachetný čin môžete uskutočniť počas 
Primátorskej kvapky krvi, ktorá odštartuje stredu 24. 8. v skorých ranných hodinách.
Výsledok a hodnotenie každej akcie závisí najmä od toho, ako ju sami vnímame. Skúsme preto, aj v tejto neľahkej dobe, odložiť všetky 
negatívne pocity niekam preč a vychutnať si Dni mesta s pohodou, úsmevom na tvári, no najmä v pozitívnej nálade a s ľuďmi, ktorých máme 
radi. 
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