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Vzniklo hnutie TREBIŠOV NAHLAS
V komunálnych voľbách v roku 2010 skupina nezávislých poslancov TREBIŠOV
NAHLAS získala v trebišovskom mestskom zastupiteľstve 9 poslaneckých miest
a náš kandidát Marián Kolesár sa stal primátorom. Po trojročnej práci v komunálnej
sfére mesta Trebišov sme v roku 2013 dospeli k záveru, že je žiaduce, aby
v komunálnych voľbách v roku 2014 bol na volebnom lístku pri menách našich
kandidátov uvedený názov TREBIŠOV NAHLAS. Táto značka je dobre známa
v celom meste nielen pre úspešný boj proti uhoľnej elektrárni v rokoch 2007 - 2010,
ale aj preto, že práca primátora a poslancov tejto skupiny od roku 2011 jej robí
priaznivú reklamu. Aby sa však na volebnom lístku pri menách kandidátov mohol
objaviť názov TREBIŠOV NAHLAS a mohli ste ich pri krúžkovaní podľa názvu ľahko
nájsť, musia kandidovať za hnutie s takýmto názvom; pritom však sami nemusia byť
jeho členmi a môžu ostať nezávislí.
Rozhodlo sa preto o založení hnutia TREBIŠOV NAHLAS. Založenie hnutia a jeho
registrácia na ministerstve vnútra nie je jednoduchá vec, ale splnili sme všetky
zákonné predpoklady. Najmä sme s Vašou pomocou a podporou zozbierali v
Trebišove a okolí viac než 11 000 podpisov občanov, ktorí súhlasili so vznikom hnutia
TREBIŠOV NAHLAS. Ďakujeme každému, kto prispel svojim podpisom a podporou.
Hnutie TREBIŠOV NAHLAS vzniklo 4. augusta 2014 zaregistrovaním
na ministerstve vnútra.
Ak už majú naši kandidáti kandidovať v tohtoročných novembrových komunálnych
voľbách za hnutie, potom nech je to za hnutie vytvorené na tento účel. Nespájame sa
s politickými stranami a nevzniknú nám žiadne predvolebné záväzky. Takýto postup
nám umožní využiť a spojiť výhody nezávislých aj straníckych kandidátov. Nemáme
však záujem stať sa profesionálnymi politikmi a zasahovať do diania mimo mesta.
V tohtoročných jesenných komunálnych voľbách 15. novembra 2014 budú
naši kandidáti na poslancov aj kandidát na primátora kandidovať za hnutie
TREBIŠOV NAHLAS. Sami sa však pritom nestanú straníkmi – nebudú členmi
hnutia a ostanú nezávislí.
Okrem už spomínaného dôvodu na vznik hnutia – aby bol na volebnom lístku pri
menách našich kandidátov názov TREBIŠOV NAHLAS a mohli ste ich pri krúžkovaní
v tom množstve mien podľa názvu ľahko nájsť – existuje aj ďalší dôvod. Vo volebných
komisiách podľa zákona nemôžu mať svojich zástupcov nezávislí kandidáti, môžu ich
mať len strany a hnutia. Aj keď naši kandidáti ostanú nezávislí, hnutie do volebných
komisií nominuje svojich zástupcov, ktorí budú dozerať na priebeh volieb. Veľmi
užitočné to bude najmä v rómskej osade, kde je v dvoch volebných okrskoch viac než
1 700 voličov, ich ovplyvňovanie tradičnými politickými stranami tam má dlhoročnú
tradíciu a ovplyvňovatelia majú bohaté skúsenosti.
www.TrebisovNahlas.sk
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Kandidátom na primátora za TREBIŠOV NAHLAS bude Marián Kolesár
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V komunálnych voľbách na jeseň tohto
roku si opäť zvolíme na ďalšie štyri roky
primátora nášho mesta a poslancov
mestského zastupiteľstva.
Kandidátom na primátora za TREBIŠOV
NAHLAS bude Marián Kolesár, terajší
primátor Trebišova.
Aj pre tohtoročné komunálne voľby sme
zostavili skupinu kandidátov na poslancov
mestského zastupiteľstva. Tvoria ju ľudia
z rôznych oblastí komunálneho života, ktorí sa
zaujímajú o dianie v našom meste, sú vám
známi a sú pripravení ako poslanci pre vás
pracovať. V prípade zvolenia sa tak primátor
a poslanci budú môcť o seba navzájom
oprieť a spoločne presadzovať idey poriadku
a čistoty v Trebišove. Kandidáti na poslancov
mestského zastupiteľstva za TREBIŠOV
NAHLAS sa vám predstavia na Dňoch mesta
Trebišov. V sobotu 30. augusta už piatykrát
spoločne uvaríme tradičný oranžový guláš. Varíme ho pre vás každoročne od roku
2010, tento rok však bude mať opäť predvolebnú príchuť.
Srdečne vás pozývame na stretnutie s našimi kandidátmi počas Dní mesta
Trebišov 29. – 30. augusta 2014 do mestského parku.
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