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Slovo na úvod
Ideme do volieb ako silný tím 18 skúsených ľudí. V našich radoch je 6 žien. Ak to bude vaša vôľa, môžeme
obsadiť primátorské kreslo aj väčšinu miest v mestskom zastupiteľstve a bez vynútených a zdržiavajúcich
kompromisov pokračovať v nastúpenom rozvoji Trebišova z rokov 2011 – 2014.
Za 4 roky v komunálnej sfére sme dokázali, že vieme na prospech mesta spolupracovať nielen vzájomne, ale aj
s inými. Kým ostatní sa opierajú o sľuby, my o výsledky. Najnovší príklad pochádza zo začiatku októbra tohto
roka, keď sme získali pre mesto miliónový príspevok z Nórskych fondov na rozsiahlu revitalizáciu hradu Parič.
Súčasťou schváleného projektu je aj výstavba chodníkov a osvetlenia v parku za účelom lepšieho sprístupnenia
hradu pre verejnosť. Opravený bude aj chodník od parkovej brány popri mauzóleu až k zrúcanine Pariča. Kvalitný
projekt sme pripravili vlastnými silami. U prísnych medzinárodných hodnotiteľov sme našli porozumenie.
Pri presadzovaní projektu sme sa nestretli s politickým klientelizmom a v Bratislave sme boli úspešní napriek tomu,
že za nami nestojí žiadna politická strana.

Poslanci & primátor
Milí voliči TREBIŠOV NAHLAS.
kandidáta krúžkujte v obvodoch Juh a Sever aj
po 9 našich poslaneckých kandidátov. Naše čísla
a mená máte uvedené v priloženom volebnom ťaháku.
Pokojne si zoberte ťahák do volebnej miestnosti a podľa
neho zakrúžkujte na volebných lístkoch naše čísla, aby
ste na nikoho nezabudli. Uisťujem vás, že ak sa
pre tento postup rozhodnete dobrovoľne a
zadarmo, nie je to nezákonné ani trestné.
V týchto voľbách sa proti nám spojili
azda všetky strany politického
spektra, čo je celoslovenská rarita.
Strany, ktoré si v Bratislave
nevedia navzájom prísť na
meno, idú v Trebišove ruka
v ruke. Je nám všetkým jasné,
prečo je to tak - nie každému
vyhovuje PORIADOK A
Č I S T O TA . D o k o n c a a j
kandidáti na primátora sme len
dvaja – Kolesár a Protikolesár.
Ale, milí moji, kým všetci idú
proti mne, ja idem za vás.
Opieral som sa o vás štyri roky
a vy sa budete môcť aj ďalšie štyri
roky oprieť o mňa. Ak sa stanem
primátorom, nebude to preto, že môj
súper je horší ako ja, ale preto, že ja som lepší
ako on. Nepotrestajte ma však tým, že v prípade
primátorského volebného víťazstva ostanem bez
poslaneckej podpory svojich najbližších kolegov.
V takom prípade to pre mňa celé nemá zmysel. Oni sú ja
a ja som oni, bez poslancov nebudem primátorom.
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V rómskej osade je v dvoch volebných okrskoch
viac než 1 700 voličov a ich zvykom je voliť.
Ovplyvňovanie volieb tam údajne má dlhoročnú tradíciu
a ovplyvňovatelia majú bohaté skúsenosti. My si však tak ako v roku 2010 - ani v týchto voľbách žiadnu
podporu nebudeme kupovať. To prenecháme iným,
ktorí to robili v minulosti a vraj to robia už aj
teraz. Nechceme hlasy za klobásy.
O také hlasy nestojíme a netajíme sa
tým. Jediné, čo v osade ponúkame,
je práca. A to tam nie je práve
najžiadanejší artikel. V osade sa
vo veľkom chystajú voliť najmä
primátora. Koho áno, to sa tají.
Koho určite nie, to sa už vie;
Kolesaris nemá šancu, za viac
než 170 zabavených telišiek sa
ani žiadna podpora čakať
nedá. Mimo osady je 16 000
voličov . Mô ž ete rozhodnúť
o primátorovi a v š etkých
poslancoch. Neprenechajte túto
možnosť iným a využite ju na
prospech nášho mesta. Príďte voliť a
zavolajte k volebným urnám všetkých
svojich rodinných príslušníkov, susedov,
priateľov a známych. Nevoliť znamená nechať
rozhodnúť iných.
Nie som sólový hráč. Ak sa rozhodnete voliť ma,
pamätajte, že sám som nikto. Ak ostanem primátorom,
bez dostatočnej podpory poslancov dokážem len veľmi
málo. Preto vás prosím: Okrem mňa ako primátorského

www.TrebisovNahlas.sk

TREBIŠOV NAHLAS
KANDIDÁTI NA POSLANCOV
Volebný obvod 1 Juh

6

15

Martin
Begala

5

Ľubomír
Bulla

Ervín
Hrtan

19

20
Viera
Hutmanová

23
Alena
Karabinošová

42
Alica
Szilagyiová

Jaroslava 44
Tereščáková

Dušan
Tomko

Gabriel
Garanič

KANDIDÁTI NA POSLANCOV
Volebný obvod 2 Sever

KANDIDÁT NA PRIMÁTORA

K ĽUDSKÝM PRÁVAM ĽUDSKÉ POVINNOSTI

2

Gejza
Gore

11

20

Marián
Kolesár

23

Juliana
Pašková

36

Radovan 39
Pristáš

Juraj
Selecký

43

Jaroslav
Soták

45

Ladislav
Kanda

45

BEZPEČNOSŤ PRE VEREJNOSŤ

Peter
Bobík

1
Marta
Berešová

PORIADOK A ČISTOTA
www.TrebisovNahlas.sk

CHODNÍKY PRE KOČÍKY
PARKOVISKÁ NA SÍDLISKÁ

O našom programe
Vo voľbách v roku 2010 získal
TREBIŠOV NAHLAS funkciu
primátora a 9 poslaneckých miest. To
nám umožnilo výrazne ovplyvňovať
riadenie a hospodárenie mesta.
Primátor predkladal mestskému
zastupiteľstvu zmysluplné návrhy,
ktoré získavali väčšinovú podporu
poslancov. Tým sme dokázali
napĺňať náš program PORIADOK
A ČISTOTA na osoh všetkých
obyvateľov Trebišova.
Priority nášho programu
PORIADOK A ČISTOTA z rokov
2011-2014 majú pre nás trvalú
platnosť. Poriadok, bezpečnosť,
čistota , starostlivosť o mládež

a o životné prostredie sú hodnoty,
ktoré sa nedosahujú jednorazovými
opatreniami. Vyžadujú si sústavné,
systematické a nikdy nekončiace
úsilie.
P r e t o m y, k a n d i d á t i z a
TREBIŠOV NAHLAS, predkladáme
vám, občanom Trebišova,
pokračovanie nášho úspešného
programu PORIADOK A ČISTOTA
na roky 2015-2018. Dávame vám
verejný prísľub, že v prípade
volebného úspechu budeme tento
program napĺňať pre ďalší rozvoj
Trebišova.
Nedávame vám nesplniteľné
populistické sľuby. Nehovoríme vám

len to, čo chcete počuť. Štyri roky
sme boli pri mestskom kormidle
a preto dobre vieme, čo je v silách
a možnostiach nášho mesta. Ostatní
sa opierajú o sľuby, my o výsledky.
Viaceré mestské investičné zámery
sme rozpracovali a finančne
zabezpečili. Sme pripravení ich po
voľbách dokončiť. Najmä sme však
stále odhodlaní nedovoliť návrat
starých čias a spôsobov spred roku
2011. Či sa vrátia staré tváre, ktoré
takmer priviedli mesto do nútenej
správy, je na vašom rozhodnutí.
Nech PORIADOK A ČISTOTA
naďalej víťazia nad chaosom a
špinou.

Naše priority – 2. časť
III. ČISTOTA
5.
6.
7.

V meste udržíme čistotu po celý rok – neprestaneme pravidelne a nekompromisne
upratovať ulice počas pracovných dní aj počas sviatkov a nakúpime novú čistiacu
komunálnu techniku.
Ulice mesta odbremeníme od telišiek – nedovolíme návrat doteraz zadržaných viac
než 170 telišiek do mesta a postupne z ulíc vypraceme zostávajúce.
U poberateľov dávok v hmotnej núdzi budeme pokračovať vo vytváraní a udržiavaní
pracovných návykov – poberateľov ochotných pracovať ešte viac zapojíme
do zveľaďovania mesta formou aktivačnej činnosti a zvýhodníme ich pri výbere
nájomníkov mestských bytov v osade; poberateľov bývajúcich v mestských bytoch
a vyhýbajúcich sa práci vysťahujeme mimo mesta.

IV. MLÁDEŽ
8.

Naďalej umožníme mladým získavať pozitívny vzťah k svojmu životnému priestoru
od útleho veku, aby mohli najprv podľa predstáv rodičov a neskôr podľa svojich
vlastných predstáv zmysluplne tráviť voľný čas – vybudujeme ďalšie detské ihriská,
zrekonštruujeme zostávajúce budovy materských škôl, opravíme existujúce
a vybudujeme nové malé lokálne polyfunkčné športoviská, zriadime nealko diskoklub
pre netradičné kultúrne a záujmové aktivity.

V. PROSTREDIE
9.

Technický stav verejných budov, priestranstiev, zariadení a infraštruktúry budeme
sústavne zlepšovať a podporíme rozvoj nového bývania – dokončíme rekonštrukciu
domu smútku, budeme pokračovať v oprave chodníkov po celom meste, ďalej
zveľadíme športovú halu, zimný štadión, futbalový štadión a kúpalisko, prebudujeme
cesty a chodníky na sídlisku Juh, vybudujeme nové Kultúrne námestie medzi
Mestským kultúrnym strediskom a Berehovom, znížime energetickú náročnosť
mestských budov a zariadení, zabezpečíme výstavbu bytových domov s prijateľným
nájmom, pripravíme územie pre výstavbu rodinných domov, naďalej poskytneme
všemožnú pomoc železniciam pri výstavbe podchodu pod koľajiskom.
10. Budeme pokračovať v starostlivosti o mestský park ako o hlavnú oddychovú zónu
mesta – dokončíme obnovu amfiteátra a reštaurovanie zrúcanín hradu Parič,
opravíme chodníky, vymeníme a rozšírime osvetlenie, zrevitalizujeme historickú
zeleň.
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Čo majú spoločné mestá Trenčín a Trebišov?
Na prvý pohľad majú spoločné prvé tri písmená vo svojom názve, ale aj to,
že obidve sú mužského rodu. Trenčín je sídlom kraja, zatiaľ čo Trebišov je
okresné mesto. Trenčín leží v západnej časti Slovenska, zatiaľ čo Trebišov
je na východe. Trenčín má 56 400 obyvateľov, Trebišov len 23 500.
Nedávno prebehla médiami informácia, že tieto mestá sa umiestnili
na prvých dvoch miestach v rebríčku všetkých slovenských miest, ktoré si
najviac zvýšili svoje finančné zdravie. Trenčín svoj celkový dlh znížil z 87%
v roku 2010 na 31% v roku 2013. Trebišov skončil hneď za ním so znížením
z 57% na 9% za tie isté roky. Čo znamenajú tieto suché čísla pre obidve mestá?
Ako ich dosiahli a čím si museli mestá a najmä ich primátori prejsť
v ostatných štyroch rokoch? Čo robili rovnako a čo každý ináč?
Primátor Trenčína Mgr. Richard Rybníček kandidoval v roku 2010 ako
nezávislý, v roku 2014 opäť kandiduje ako nezávislý. Primátor Trebišova
Zdroj: wikipedia.org
Ing. Marián Kolesár v roku 2010 kandidoval v združení nezávislých kandidátov
TREBIŠOV NAHLAS, v roku 2014 kandiduje s podporou hnutia TREBIŠOV NAHLAS, ktoré spolu s ním podporuje aj
ďalších 17 kandidátov na poslancov.
Trenčín bol v roku 2010 vďaka vysokej zadĺženosti tesne pred nútenou správou, Trebišov bol vďaka rozsudku
v kauze Lanos v roku 2011 v rovnakej situácii. Obidve mestá mohli v krátkom čase prevziať štátni úradníci, ktorí by sa
snažili rýchlym a lacným výpredajom mestského majetku vyplatiť všetky dlhy. Cenou za to by bolo okrem iného aj to,
že kultúra a šport by v týchto mestách prakticky prestali existovať. Obaja primátori takýto scenár odmietli a vyhlásili
vo svojich mestách veľkú záchrannú akciu.
Záchrana Trenčína sa navonok prejavovala tým, že mesto bolo takmer dva roky nepokosené, mnohé ulice mali
vypnuté verejné osvetlenie, na minimum boli znížené dotácie na šport a kultúru, niektoré športové kluby prakticky
prestali existovať. Investície boli na bode nula, neopravovali sa cesty ani chodníky. Rozvoj mesta sa na dva roky
úplne zastavil. Prudké škrtanie výdavkov však na záchranu Trenčína nestačilo. Museli byť predané niektoré
lukratívne nehnuteľnosti, zvýšené boli dane a poplatky za odvoz smetí.
Záchrana Trebišova bola pre primátora, vedenie mesta aj poslanecký zbor rovnako vážna a dramatická. Prvé
dva roky sa bolo treba nutne postarať o to, aby nútený správca do mesta nikdy neprišiel. Namiesto vypínania
osvetlenia, nekosenia, výrazného zvyšovania daní a poplatkov sa Trebišov rozhodol pre inú cestu. Takú, ktorej
následky občania pocítia čo najmenej. Predaj chátrajúcej budovy Domu služieb na zaplátanie dier v rozpočte
nestačil. Muselo byť predané tepelné hospodárstvo, čím boli zabité dve muchy jednou ranou. Finančne bolo mesto
zachránené a nový vlastník v najbližších rokoch zabezpečí nutnú rekonštrukciu a modernizáciu systému výroby
a zastaraných rozvodov tepla. Väčšina podzemných rozvodov je totiž už dávno v dôchodkovom veku. Treťou
zabitou muchou v blízkej budúcnosti bude aj to, že centrálne vykurovanie na biomasu v našom meste sa stane
takmer nezávislé od dodávok ruského plynu.
Po ukončení záchrannej akcie v Trebišove zvyšné peniaze neboli prejedené ani rozdané na odmenách. Vrátili
sa tam, kam patria - do majetku mesta. Trávniky boli kosené viac ako predtým, verejné priestranstvá boli skrášlené
novou výsadbou stromov a kvetov. Verejné osvetlenie nebolo vypínané, ale na niektorých miestach (amfiteáter,
prechody pre chodcov) bolo aj zmodernizované. Cena za vývoz smetí nebola razantne zvýšená a navyše boli
odpratané z okolia našich domov a bytov mnohé skládky odpadu, s ktorými si bývalé vedenia mesta celé roky
nevedeli rady. Dotácie do kultúry a športu nešli do útlmu, ale zvýšili sa na nebývalú úroveň. Také množstvo
kultúrnych podujatí, aké bolo v meste za ostatné dva roky, nepamätajú ani pamätníci. Peniaze určené pre šport boli
orientované oveľa viac na mládež a to nielen priamymi platbami, ale aj výraznými opravami chátrajúcich športovísk.
Ešte v niečom sú si tieto mestá podobné. Plaváreň a hokej. Obidve mestá zostali bez plavárne, aj keď z rôznych
dôvodov. V Trenčíne starú zbúrali z dôvodu výstavby železnice a novú nie a nie postaviť. Napriek eurofondom.
Miesto plavárne bývalý primátor vyrobil dlhy, v ktorých sa kúpali a ešte pár rokov budú kúpať všetci obyvatelia mesta.
V Trebišove našu plaváreň búrať asi nebude treba. Pred rokom 2011 bola dlhé roky zanedbávaná jej údržba
a možno čoskoro spadne sama. Preto bola zastavená jej životu nebezpečná prevádzka a hľadajú sa nové riešenia
v spolupráci s prevádzkovateľmi veľkých slovenských aquaparkov. O to viac peňazí bolo investovaných
do rekonštrukcie a obnovy letného kúpaliska.
Hokej. Rybníček mal v časoch najtvrdších záchranných opatrení s hokejistami obrovský spor. Videli sme to aj
v televízii. Hokejisti Dukly Trenčín s podporou všetkých slávnych odchovancov žiadali od mesta pol milióna eur.
Vyhrážali sa mu krachom klubu a referendom o odvolaní primátora len pár mesiacov po jeho nástupe. Tí hokejisti,
ktorí dnes v NHL a KHL zarábajú spolu možno viac ako je rozpočet celého mesta, tí ktorí boli vychovaní na tom
staručkom štadióne za peniaze štátu a mesta. Vtedy primátor nepopustil a dnes sa v Trenčíne hokej hrá ďalej
a hokejisti pyšne nosia trenčianske dresy aj na tenise s Lendlom.
Trebišovské problémy s hokejom sa do televízie nedostali, slávnych a bohatých odchovancov tu nemáme.
Primátor Kolesár pri rokovaniach s výborom hokejového klubu opakoval, že dospelým hokejistom podmienky mesto
vytvorí, no výplaty im platiť nebude. Sponzorských zdrojov v meste je v týchto ekonomicky ťažkých časoch málo
pokračovanie na nasledujúcej strane

a tak má mužský hokej už druhý rok v meste prestávku. Hokej však tiež žije
ďalej, len všetka podpora mesta pre tento šport, materiálna aj finančná, ide
priamo pre naše hokejové deti a mládež.
Jeden veľký rozdiel bol medzi Trenčínom a Trebišovom v prístupe
poslancov. V Trenčíne všetci poslanci hneď v roku 2011 pochopili vážnosť
situácie a prestali byť smerákmi, kádehákmi, esdekaúkmi či házedesákmi, stali
sa Trenčanmi. Primátora Rybníčka celé roky podporovali a za to, čo dokázal, ho
podporujú aj v blížiacich sa komunálnych voľbách. U nás v Trebišove smeráci
ostali smerákmi, kádeháci kádehákmi, esdekaúci esdekaúkmi, házedesáci
???ákmi. Celý čas nedokázali pripustiť, že primátor bez straníckej minulosti
a straníckej knižky dokáže mesto postaviť z hlavy na nohy. Dnes mesto na tých
nohách stojí pevne a stáť bude aj napriek tomu, že k spleteniu rôznych "ákov"
do jednej siete predsa len došlo, no opačným smerom ako v Trenčíne a navyše
s podporou "teliškákov".
Trenčín a Trebišov. Mestá, ktoré navonok nemajú nič spoločné. V skutočnosti tieto mestá za ostatné štyri roky
písali veľmi podobný príbeh. Príbeh o tom, ako sa dá mesto zachrániť, stabilizovať a začať opäť budovať a rozvíjať
za veľmi krátky čas. A pritom stačí tak málo: mať na čele schopného a múdreho človeka. Sme radi, že náš Trebišov
tam takého človeka má.

Všetci za Kolesára, Kolesár za všetkých!
V predchádzajúcich vydaniach
nášho občasníka ste sa dozvedeli
o dôvodoch vzniku hnutia TREBIŠOV
NAHLAS a spoznali ste naše tváre.
Popri našom volebnom programe
vychádzajúcom najmä z toho, čo sme
za ostatné 4 roky v tomto meste
dokázali, ste si prečítali aj naše
krátke vizitky. Nikto z nás sa nemá
za čo hanbiť a hrdo sa hlásime
k značke TREBIŠOV NAHLAS a
k oranžovej farbe. Je pritom jedno,
či sme nováčikmi medzi kandidátmi,
či sme už 4 roky ako poslanci v tomto
meste pôsobili, alebo či sme
pracovali vo vedení mesta. Výsledky
mesta za roky 2011-2014 a jeho
dnešná kondícia sú výsledkom tých
spomedzi nás, ktorí mesto s umom,
rozvahou a veľkou trpezlivosťou
riadili.
V predvolebnom období býva
na Slovensku zvykom, že sa pre ľudí
robí viac a lepšie ako celé roky
predtým. Občas počuť hlasy, že aj
v našom meste je to tak. Ľudia rýchlo
zabúdajú, prečo sa nemohlo v rokoch
2011-2012 robiť to, čo sa urobilo
v rokoch 2013-2014. Zvykli sme si, že
sme denne zaplavovaní množstvom
nových informácií, ktoré prekrývajú
to, čo bolo včera, pred mesiacom či
rokom. My si však pamätáme, v akej
situácii bolo toto mesto pred štyrmi
rokmi, čo všetko mu hrozilo, o čo sme

sa potkýnali na každom kroku.
Prázdne účty, prapodivné zmluvy,
prehraté súdne spory, nepoplatené
záväzky, množstvo najrôznejších
úverov, chátrajúce mestské budovy,
na každom kroku skládky smetí a
všelijakých odpadov. Mesto bolo
choré a diagnóz bolo veľa.
Našim liekom na tieto choroby
bol volebný program PORIADOK
A ČISTOTA. Tabletka PORIADOK
bola účinnou látkou na vzťahy,
zmluvy, financie, organizáciu
práce... Tabletka ČISTOTA na ulice,
park, sídliská, kontajnery, lavičky,
chodníky... Aby sme sa mohli
postarať o čistotu, najprv sme museli
urobiť poriadok. Inými slovami, aby
sme mohli urobiť veci viditeľné,
najskôr bolo treba urobiť veľmi
veľa vecí neviditeľných. Sme
presvedčení, že pre toto mesto
mali oveľa väčšiu hodnotu práve
tie veci neviditeľné, lebo bez nich
by nebolo možné ani začať, nieto
ešte dokončiť všetky veci
viditeľné.
Aby pacient zdravo vyzeral,
musí byť zdravý aj vo vnútri. Dnes už
naše mesto neleží na jednotke
intenzívnej starostlivosti, po dvoch
rokoch intenzívnej liečby (20112012) bolo prepustené do domácej
opatery, absolvovalo rekondičný
pobyt a dnes už naplno funguje ako

ostatné zdravé mestá. Liečba bola
úspešná!
Mnohé z toho, čo bolo urobené,
je dnes považované za samozrejmé.
Čisté ulice a úhľadné trávniky?
Samozrejme. Funkčný amfiteáter a
krásny park? Samozrejme. Detské
ihriská a digitálne kino? Áno,
samozrejme, že to všetko má byť
samozrejmé, no pred štyrmi rokmi
tomu tak nebolo.
Nie sme zahľadení do seba a
vieme, že nie všetko sa nám podarilo.
Niektoré veci by sme dnes urobili ináč
a lepšie. Mnohé veci sme pripravili,
nie všetko sme ale stihli dokončiť.
Aj preto sa dnes uchádzame o váš
súhlas na dokončenie začatého,
preto sa uchádzame o váš hlas
pre našich kandidátov. Každý sme
iný, no všetci sme jeden tím.
Náš kapitán Marián Kolesár ako
primátor doteraz väčšinu zápasov
jasne vyhral aj vďaka kolektívnej
hre celého doterajšieho tímu
v oranžových dresoch. Ak vďaka
vašim hlasom bude znovu zvolený
za primátora, opäť bude potrebovať
početný tím. Tak isto ako naši
zvolení poslanci budú potrebovať
na presadenie našich cieľov svojho
kapitána ako primátora.
Každý z nás je tu za neho, on je
tu za každého z nás! My všetci sme
tu pre vás!

