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Členovia TREBIŠOV NAHLAS kandidujú vo voľbách ako nezávislí kandidáti
V lete tohto roku sme Vám oznámili,
že členovia TREBIŠOV NAHLAS budú
kandidovať na poslancov vo voľbách do
zastupiteľstva vyššieho územného celku
(VÚC) Košický samosprávny kraj, ktoré
budú 9. novembra tohto roku. Náš zámer
bol, aby na volebnom lístku pri menách
našich kandidátov bol názov TREBIŠOV
NAHLAS. Preto sa rozhodlo o založení
politického hnutia TREBIŠOV NAHLAS.
Keďže do času podávania kandidátnych

listín sa ešte nezozbieralo 10 000 podpisov
a hnutie zatiaľ nevzniklo, č lenovia
TREBIŠOV NAHLAS kandidujú vo voľbách
ako nezávislí kandidáti (NEKA). Pri
vytvorení skupiny nezávislých kandidátov
TREBIŠOV NAHLAS zohral dôležitú úlohu
počet podpisov, ktoré títo kandidáti doteraz
jednotlivo zozbierali pre založenie hnutia.
V zbieraní podpisov sa pokračuje. Naďalej
je možnosť podpísať sa na podpisový hárok
u svojich priateľov, rodinných príslušníkov,

kolegov, známych alebo aj priamo na
uliciach a námestiach. Pri podpise je
potrebný občiansky preukaz. S Vašimi
otázkami a návrhmi pri zbieraní ďalších
podpisov ma môžete kontaktovať na
telefónnom čísle 0915 948 000.
Gejza Gore
predseda občianskeho združenia
TREBIŠOV NAHLAS

Trebišov je významnou súčasťou kraja a zaslúži si dostávať z Košíc viac
Zmena predpokladaného spôsobu
kandidovania členov TREBIŠOV NAHLAS
vo voľbách, keď namiesto kandidátov
hnutia sme nezávislými kandidátmi, nič
nemení na motívoch našej kandidatúry.
Cesta sa mení, ale cieľ ostáva - v prípade
úspechu vo voľbách získame šancu dostať
pre naše mesto ďalšie prostriedky z VÚC.
Sme presvedčení, že Trebišov má dostávať
z Košíc viac ako doteraz.
Ti e t o v o ľ b y b u d ú a j d o b r ý m
testom, ako posudzujete prácu primátora
a poslancov TREBI Š OV NAHLAS v
trebišovskom mestskom zastupiteľstve.
Ak ste spokojní napríklad aj s tým, že
z sa mesto pravidelne každý deň aj cez
víkendy upratuje a čistí,
z sa odpad nehromadí pri kontajneroch,
lebo sú vyvážané trikrát týždenne,
z sa asociálom likvidujú vozíky, kočíky
a bicykle aj s prevážaným odpadom,
z je potláčaný aktívny aj pasívny
kontajnerizmus,
z sociálne dávky sú vyplácané v osade,
z prostitúcia je vytláčaná na samý okraj
mesta,
z sú odstránené skládky komunálneho
a stavebného odpadu na Severe a Juhu,
z máme viac mestských policajtov,
z sa rozširuje kamerový systém,
z sa opravujú cesty a stavajú chodníky
pre kočíky,
z sa budujú parkoviská a detské ihriská
na sídliskách,
z bolo opravené Spoločenské centrum
v Milhostove,
z park opäť patrí pod správu mesta
a rozkvitá,
z amfiteáter v parku znova slúži svojmu
účelu,
z boli obnovené folklórne tradície a vznikol
Trebišovský folklórny festival,
z dni mesta už nepripomínajú lacný
kabaret, ale sú prehliadkou inteligentnej
zábavy,
z do Trebišova si už nájde cestu vážna
hudba, opereta, divadelná hra, Lúčnica aj
Lucie Bílá,

z je pravidelne vydávaný mestský infolist,
z centrum mesta je pokryté bezplatným
WiFi internetovým pripojením,
z sa pripravuje modernizácia Domu
smútku,
z bol zahájený proces výstavby podchodu
pod železnicou,
z dlhy nášho mesta sú splatené a úvery
každoročne klesajú,
príďte nás podporiť aj v týchto voľbách.
Uchádzame sa o Vašu podporu preto,
že chceme pre Trebišov urobiť ešte viac
a teraz aj na krajskej úrovni.
Vo voľbách bude zvolených za okres
Trebišov 8 poslancov. Trebišovský okres je
veľký a okresný koláč bude skromný a
úsporný. Od Bratislavy sme veľmi ďaleko.
Jednotliví nezávislí poslanci budú môcť
toho presadiť málo a skôr asi vôbec nič.
Poslanci veľkých strán s celoslovenskou
pôsobnosťou zase budú musieť dodržiavať
stranícku disciplínu, rešpektovať pokyny
vedenia svojich strán a deliť okresný koláč
pre celý okres; každému vrátane Trebišova
sa tak ujdú omrvinky. Iste, najlepšie by bolo,
keby sa ušlo dosť každému, ale doba je
ťažká a len silní sa presadia. Ak podporíte
čo najviac (najlep š ie v š etkých 8)
nezávislých kandidátov TREBI Š OV
NAHLAS, ako poslanecké zdru ž enie
budeme môcť využiť výhody nezávislých aj
straníckych poslancov a našim záujmom
ako Trebišovčanov bude, aby sa čo
najväčší kus koláča dostal do mesta
Trebi š ov. My nie sme sólisti, sme
združenie, ktoré za 3 roky v komunálnej
sfére dokázalo, že vie na prospech mesta
spolupracovať jednak vzájomne, ale aj s
inými. Nemáme však záujem stať sa
profesionálnymi politikmi a zasahovať do
diania mimo mesta a okresu.
Nezamieňame si na volebnom lístku
povolanie s funkciou a preto ja
nekandidujem ako primátor, ale ako daňový
poradca. Nepresviedčame Vás, že nám leží
na srdci osud celého kraja (a potom aj štátu,
aj Európy, aj sveta, aj vesmíru). Nemienime
vo VÚC bojovať za svetový mier. Ani Vás

nerozveseľujeme
tvrdeniami, že
myslíme globálne a
konáme lokálne.
Celkom otvorene
Vám hovoríme, že
nás motivuje len
mo ž nosť získať z
VÚC čo najviac pre
m e s t o Tr e b i š o v.
Naše priority na území mesta, ktoré by
sme radi v Košiciach presadili, sú
uvedené na poslednej strane tohto
dokumentu; prosím prečítajte si ho
pozorne až do konca.
Ak sa rozhodnete voliť aspoň
jedného z nás, prosím, nepreberajte
medzi nami a voľte nás všetkých.
V prípade zvolenia nikto z nás sám nič
nedokáže a práca poslanca bude pre neho
len trápením, ktoré nemá veľký zmysel
absolvovať.
Vo voľbách do VÚC je na zvolenie
poslanca potrebných okolo 3 000 hlasov.
Je to veľa, ale v samotnom meste Trebišov
je 18 000 voličov; z toho je však 1 700
v osade. Tak ako v roku 2010 v
komunálnych voľbách, ani v týchto voľbách
si žiadnu podporu nebudeme kupovať.
To prenecháme iným, ktorí to tak robili
v minulosti a robia to tak už aj teraz.
Nechceme hlasy za klobásy. Môžete
rozhodnúť o všetkých 8 poslancoch za
okres bez ohľadu na to, koho budú voliť
ľudia v osadách, obciach a mestách celého
okresu. Neprenechajte túto možnosť iným
a využite ju Vy na prospech nášho mesta.
Príďte voliť a zavolajte k volebným urnám
všetkých svojich rodinných príslušníkov,
susedov, priateľov a známych. Nevoliť
znamená nechať rozhodnúť iných.
Nevzdajte sa príle ž itosti pomôcť
svojmu mestu Trebišov aj vo voľbách
do Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja.
Marián Kolesár
občan mesta Trebišov

Voľby do Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja 9. novembra 2013
Nezávislí kandidáti na poslancov zo združenia TREBIŠOV NAHLAS

4

6

18

33

46

50

54

57

Nemeníme tváre, tričká ani farbu

Naše priority
Predkladáme Vám priority, ktorým sa budeme venovať v prípade zvolenia za poslancov Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja.

1. Cesty na území mesta a nadjazd pre chodcov
Niektoré cesty na území mesta spravuje kraj. Ide najmä o cesty, ktoré privádzajú
dopravu z okraja mesta k centru. Vplyvom nadmerného zaťaženia sú opotrebované a
potrebujú opravy. Potom, ako mesto opravilo výtlky na mestských cestách, sa žiadajú aj
razantnejšie opravy na krajských cestách. Cestný nadjazd na úseku Cukrovarská M. R. Štefánika je v krajskej správe; chodník pre chodcov je v zime nedostatočne udržiavaný
a mesto často supluje kraj pri jeho zimnej údržbe.

2. Nový podchod pod koľajiskom
Mesto v auguste 2012 spracovalo urbanisticko - architektonickú štúdiu Terminál
integrovanej osobnej prepravy Trebišov. Štúdia zahŕňa okrem riešenia spoločného
vybavovania cestujúcich vo vlakovej a autobusovej doprave aj riešenie prepojenia hlavnej
časti mesta s mestskou štvrťou za železnicou novým podchodom pod koľajiskom. Štúdia bola
východiskom pre ďalší spoločný postup mesta a kraja, v dôsledku ktorého železnice začali
pripravovať terminál. Stavba zahrnie aj podchod pod koľajiskom s prepojením na Štúrovu
ulicu. Predpokladajú sa investičné náklady vo výške 8,3 mil. €. Kraj koordinuje prípravu
projektovej dokumentácie a s jej obstaraním sa začne ešte v tomto roku. Stavba bude
financovaná z eurofondov.

3. Kaštieľ ako súčasť mestského parku
Mesto venuje údržbe, ošetrovaniu a rozvoju mestského parku veľkú pozornosť. Jeho
stavebno-historicky najhodnotnejšia časť - kaštieľ a okolie - je však majetkom kraja. Múzeum
ako správca areálu vykonáva v rámci svojich možností základnú údržbu, ale okolie kaštieľa si
žiada výrazné investície, ktoré zdôraznia jeho historickú hodnotu ako súčasti mestského
parku aj v nadväznosti na nové Mariánske námestie.

4. Zámena mestského a krajského majetku
Mesto vlastní pozemky pod niektorými krajskými budovami, ako aj budovu v areáli
múzea, ktorú už nepoužíva. Kraj vlastní na území mesta aj majetok, ktorý pre svoju činnosť
nepotrebuje. Sú to najmä pozemky, ktoré by mesto mohlo využiť pre svoj rozvoj. Napríklad je
vo vlastníctve kraja pozemok na Jilemnického ulici medzi budovou Úradu verejného
zdravotníctva (hygiena) a Zariadením pre seniorov (domov dôchodcov), cez ktorý by mohla
viesť cesta od nemocnice na vonkajší obchvat mesta. Po tejto ceste by sa sanitky dostali do
nemocnice omnoho rýchlejšie, ako keď kľučkujú po preplnených uliciach mesta. Mesto už
navrhlo kraju komplexnú zámenu majetku, ale doteraz sa táto vec nedostala na rokovanie
krajského zastupiteľstva.

5. Zachovanie Obchodnej akadémie v Trebišove
Už vo februári 2012 sa kraj ako zriaďovateľ pokúsil zrušiť Obchodnú akadémiu v
Trebišove. Vtedajší pokus bol nakoniec neúspešný. Snahy o zrušenie tejto školy sa však
stupňujú. Sme si vedomí pedagogického, sociálneho a spoločenského prínosu obchodnej
akadémie (pôvodne strednej ekonomickej školy) k rozvoju mesta a okresu Trebišov, máme
na pamäti jej pevné miesto pri výchove a vzdelávaní mladej generácie a vážime si jej dobré
meno vybudované počas viac než 50 ročnej histórie školy. Preto podporujeme zotrvanie
obchodnej akadémie v sieti škôl a školských zariadení SR a zachovanie jej existencie ako
samostatnej školy.

Aj v krajských voľbách môžete voliť Trebišov
www.TrebisovNahlas.sk

