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P O R I A D O K A Č I S T O TA
Milí Trebišovčania.
Komunálne voľby primátora a poslancov budú
v sobotu 10. novembra. V tomto predvolebnom čase
ma ešte viac ako inokedy zastavujete na uliciach a
diskutujeme. Pýtate sa ma, či budem kandidovať na
primátora. A moja odpoveď je: ÁNO. Pýtate sa aj, kedy
už v predvolebnej kampani začne TREBIŠOV NAHLAS
písať a hovoriť o ostatných kandidátoch. A
moja odpoveď je: NIKDY. Nie je vhodné,
aby sme sa my – či už v občasníku, na
internete, alebo kdekoľvek inde –
vyjadrovali o iných kandidátoch,
alebo ich dokonca hodnotili.
Využili svoje právo kandidovať,
nuž nech sami povedia, čo pre
Vás urobili doteraz a čo ešte
len chcú urobiť. A najmä – ako
to chcú urobiť.
Hodnotenie kandidátov
prináleží Vám, voličom. Podľa
mňa predvolebná kampaň
nemá byť ako boxerský turnaj,
v ktorom sa bojovníci snažia
tých ostatných zložiť za akúkoľvek
cenu, až ostane len jediný. A volič už
potom nemá na výber a musí brať, čo
ostalo. Naopak, kampaň by mala pripomínať
promenádu v plavkách: mali by ste každého kandidáta
uvidieť takého, aký skutočne je, a nemali by ste sa pritom
dať ovplyvniť zlými jazykmi. Potom Vy, divácka porota,
rozhodnete. Ale nie podľa toho, čo ste počuli, ale podľa
toho, čo vidíte. Veď keď chcete spoznať pravdu, niekedy
len stačí otvoriť oči.

O iných kandidátoch sa teda od nás nič nedozviete, ale
rád Vám predstavím tých našich. Vnútri občasníka nájdete
volebný plagát s pozvánkou na osobné stretnutia s nami.
Aby ste sa presvedčili, že sme takí istí, ako Vy – skutoční.
Veď lepšie je vidieť, ako počuť, ale najlepšie je zažiť. Budem
rád, ak sa staneme aj Vašimi kandidátmi.
Vás, ktorí nám zachovávate svoju priazeň a podporu,
prosím: nepristúpte na konfrontačnú výmenu
názorov, ani sa nedajte vtiahnuť do
provokačných internetových diskusií.
Nereagujte na lživé útoky proti
nám invektívami proti iným, a
to aj napriek tomu, že o nás sa
negatíva vymýšľajú a o iných
by boli negatívne správy kruto
pravdivé. Takéto spôsoby
Vám nepristanú a našim
kandidátom
nepomôžu.
Hovorte o nás pozitívne vecné
fakty, je ich dosť. A ak sa Vám
páčime, pochváľte nás .
Často počúvate, že musíte voliť,
lebo je to občianska povinnosť.
Nie je to tak, voliť nemusíte.
Pokojne môžete ostať doma a potom
sa čudovať, koho nám osada/tábor zase
zvolila. Alebo je ešte jedna možnosť, ako sa po
voľbách nečudovať: môžete voliť. Ak si aj Vy želáte, aby sa
do Trebišova vrátila radosť zo života, voľte nás, a s nami
príde do mesta PORIADOK a ČISTOTA. Lebo my vieme
o dobrých veciach pre Trebišov nielen hovoriť. Vieme to
urobiť.
Marián Kolesár, Váš kandidát na primátora

Vieme to urobiť!
Aká je prvá reakcia ľudí z iných kútov Slovenska, ak
poviete, že ste z Trebišova? Tí ohľaduplní sa iba poľutujúco
zatvária. Niektorí sa slušne spýtajú, či je to v tom Trebišove
naozaj také zlé, a tí ostatní vôbec neskrývajú odpor.
Syfilis. Prostitúcia. Kontajnerizmus. Toto je dnes obraz
Trebišova! Keď vytiahnete päty z mesta alebo k Vám občas
príde mimotrebišovská návšteva, môžete sa od hanby
prepadnúť a na otázku „PREČO?“ márne hľadáte odpoveď.
Tak dlho nás kompetentní presviedčali, že nič z toho
neexistuje, až sami sebe uverili a vymklo sa im to z rúk.
Myslíme si, že všetky vymenované a často medializované
problémy spolu úzko súvisia a vyplývajú najmä z toho,
že problémy s osadou/táborom nikdy nevyrieši primátor,
ktorému do funkcie rozhodujúcim spôsobom pomohli
tamojší obyvatelia.
Graf výskytu syfilisu v okrese Trebišov akoby kopíroval
vzťahy vedenia mesta k osade/táboru v ostatných troch
volebných obdobiach v našom meste. Je to náhoda?

presvedčení, že mestská polícia by s využitím kamerového
systému mohla tento jav eliminovať; nie že by radoví
policajti nechceli, ale bolo by im treba uvoľniť zviazané
ruky. Už sa to úspešne robilo pred rokom 2015 a prinášalo
to výsledky.
V každom koši kontajnerista. Niet kontajnera s
odpadom, z ktorého by raz za čas nevytŕčali nohy alebo
hlava. Triedenie odpadu rukami on-line na trebišovský
spôsob. A potom tie isté ruky chytajú rožky v obchode
a kľučky u lekára. Mestská polícia už nesmie zasahovať.
Riešením sú podzemné kontajnery. Postupne ich
zavádzajú po celom Slovensku. Hoci sme v Trebišove o
nich prví začali hovoriť, mesto stále nemá ani jeden. Kým v
iných mestách kontajnerizmus riešili, naše návrhy vedenie
mesta vytrvalo odmietalo celé štyri roky.
Návštevnosť letného kúpaliska v tomto roku prudko
klesla až o 50%, lebo slušní a čistí ľudia sa nechcú kúpať
v tej istej vode ako neslušní a nečistí. Veľa známych nám

Trend chorobnosti na syfilis v okrese Trebišov v rokoch 2000 - 2017
(Chorobnosť na 100 000 obyvateľov)

Podľa nás sú riešením zdravotnícki asistenti, ktorí dokážu
sprevádzať nakazených na vyšetrenia a dohliadať na ich
liečbu v domácom prostredí. Je predsa šokujúce, keď
majú lekári či sestričky prosiť milosťpánov z osady/tábora,
aby láskavo prišli na vyšetrenie, dodržiavali liečebný režim
a aspoň pár dní ne... so všetkými dookola.
Ministerka vnútra tvrdí, že prostitúcia v našom meste
neexistuje! Vraj ju takto informovali jej podriadení z
Trebišova. Každý Trebišovčan však vidí a vie svoje. Sme

potvrdilo, že v toto horúce leto sa v našom kúpalisku
nekúpali ani raz. Máme pripravené riešenie, ako vrátiť na
kúpalisko tých slušných.
Nemeníme náš názor, že povinnosť udržiavať poriadok a
čistotu má platiť pre všetkých ľudí. Stále sa držíme zásady,
že k ľudským právam patria ľudské povinnosti. Podľa
nej sme pripravení konať aj v prípade nášho volebného
úspechu. Máme víziu a nápady, poznáme riešenia, ale
najmä – vieme to urobiť!

Toto sme už urobili v rokoch 2011-2014...
...v parku: vyviezli sme kamene od plota futbalového
štadióna; vypratali sme početné skládky odpadu, stovky
spadnutých stromov, ruiny bývalej reštaurácie Serenáda,
starý nefunkčný mostík na ostrovček, asociálmi zničené
detské ihrisko; z amfiteátra sme odstránili zvyšky
premietacej budovy a lavičiek, burinu a náletové dreviny;
vyčistili sme jazierko a ostrovček.
...na verejných priestranstvách: zriadili sme aktivačné
stredisko, ktoré sa doteraz stará o čistotu v meste, vrátane
vybudovania nového sídla strediska v blízkosti osady/
tábora, kde sú aktivační pracovníci rozdeľovaní do práce,
stredisko sme vybavili novými pracovnými pomôckami,
autami, náradím a vozíkmi na zber odpadu po meste;
zriadili sme Linku čistoty, ktorá na zavolanie vyčistila
nahlásený neporiadok; likvidovali sme odpad prevážaný
na teliškách a bicykloch; vyčistili sme dlhoročné skládky
odpadu – na sídlisku JUH, na Paričove, za garážami na
Agátovej ulici, na Sadoch, na Novej Koronči, na Družstevnej

Pred rokom 2013

ulici; pri nových lavičkách sme osadili nové koše na odpad;
nakúpili sme nové kontajnery a komunálnu techniku;
vysúťažili sme nové auto na zber komunálneho odpadu,
ktoré však vedenie mesta kúpilo až pri problémoch s
vývozom odpadu v roku 2017.
...pri vyplácaní sociálnych dávok: vyplácanie sme z
pošty v centre mesta presunuli bližšie k väčšinovým
poberateľom – do osady/tábora; v tomto sme boli na
Slovensku priekopníkmi a podľa nášho vzoru a našich rád
postupovali aj ďalšie mestá.
...v nájomných vzťahoch: znížili sme počet neplatičov
a to jednak za mestské nájomné byty, ale aj za nebytové
priestory.
...v mestskom zastupiteľstve: Kolesár, aj keď mal za
TREBIŠOV NAHLAS len 9 poslancov, vedel komunikovať so
všetkými poslancami a dohodnúť sa na širokej podpore
záležitostí prospešných pre celé mesto.

Pred rokom 2013

Od roku 2013

Neprestali sme robiť pre Trebišov.
Začiatkom roku 2015 navrhol primátor zrušenie sme to robili? Len preto, že sme ho nenavrhli my? Nikdy
všeobecne záväzného nariadenia o verejnom poriadku a sme to neurobili. Ani pri umelej tráve, ani pri plavárni,
čistote. Na jeho základe okrem iného smeli mestskí policajti ani pri amfiteátri. Takí nie sme. Aj my sme Trebišovčania
ešte zberať telišky a bicykle s odpadom. Neschválili sme a žijeme tu medzi Vami. Časté však boli prípady, keď sme
to. Odolali sme aj druhému pokusu o zrušenie v roku 2017. museli pripravený návrh najskôr opraviť, aby sa o ňom
Platnosť nariadenia pozastavil až súd. Vedenie mesta sa vôbec dalo hlasovať. Samozrejme, že mestská vrchnosť sa
nebránilo, poslanci nemali žiadne možnosti pozastaveniu Vám nepochválila, že nejaký jej návrh mal chyby a preto
nemohol byť schválený, ale musel byť vrátený
zabrániť. Nemáme nariadenie, máme telišky a
Ponúkali
sme
na prepracovanie; počuli ste len, že poslanci
kontajnerizmus.
neschválili... To, že po oprave bol návrh
Našou hlavnou témou v mestskom
riešenia
poslancami schválený, ste sa už od vedenia
zastupiteľstve bolo riešenie problémov so
zberom, triedením a ukladaním komunálneho odpadu. mesta nedozvedeli. Preto keď ste počuli, že sme niečo
Žiadali sme pripraviť projekt podzemných kontajnerov neschválili, prosím zisťujte si, prečo. Na priamu otázku,
a na jeho realizáciu sme pripravili peniaze. Podzemné ktoré investičné zámery sme zablokovali, opakovane
kontajnery nie sú len módnym hitom. Je to najúčinnejší nedostávame odpoveď. Dôvod je jednoduchý: taký zámer
nástroj na zabránenie vyberaniu odpadu z kontajnerov na neexistuje. Podporili sme všetky pre ľudí prospešné
sídliskách, lebo odpad je tak hlboko, že sa nedá vytiahnuť, zámery. Žiadny sme nezablokovali.
a dnu sa nedá vliezť. Celé mesto nadáva na kontajneristov,
Je nám však smutno z toho, že mnohé zo schválených
ale keď sme ponúkli riešenie, mestská vrchnosť nemala zámerov sa nerealizovali. Pritom sme urobili pre úspech
vôľu to urobiť. Preto sme začali hovoriť o komplexnom všetko, čo bolo v našich silách a možnostiach a včas
riešení odpadového hospodárstva, kde sa dalo urobiť sme schválili všetko, čo sme schváliť mali. Už to bolo treba
naozaj čokoľvek. Zúčastnili sme sa na príprave projektu len urobiť. Schvaľovali sme však zbytočne. Ak sa niektorý
rekonštrukcie zberného dvora. Žiaľ, hoci vedenie mesta projekt nezrealizoval, alebo sa zrealizoval s chybami, či
tentokrát veľmi chcelo, nestihlo pripraviť a poslať žiadosť neskoro, my príčinou nie sme a ani nemôžeme byť, lebo
o dotáciu z eurofondov. Celé úsilie vyšlo nazmar. Či sa sme nemali v rukách výkonnú moc.
nechce, alebo sa nestihne, dôsledky pre ľudí sú rovnako
Poslanci však môžu rozhodovať len o projektoch,
zlé.
ktoré úradníci pripravia a primátor ich realizáciu navrhne.
Nie je pravda, že sme v mestskom zastupiteľstve Stávalo sa ale aj to, že sme žiadali primátora o prípravu a
primátorovi nič neschvaľovali a preto on nemohol nič predloženie návrhov a on ich nepripravil a nepredložil;
urobiť. Veď bez našich poslancov by mestské zastupiteľstvo vtedy – hoci sme mali poslaneckú väčšinu – sme ani
nebolo ani uznášaniaschopné. Keby sme boli chceli, nemali o čom hlasovať. A už vôbec sme nemali možnosti
mohli sme zablokovať akýkoľvek projekt. Ale prečo by urobiť nejaké dielo sami.

Ako je to naozaj?
Poriadok a čistota nie sú vôbec samozrejmosťou. mesta do osady/tábora, ale už ich ani nič nenúti upratovať,
Samosa to neurobí! Udržiavanie poriadku a čistoty je lebo to mesto urobí za nich. Varovali sme, že vzhľadom na
nikdy nekončiacim procesom, ktorý si vyžaduje precíznu uvedenú demotiváciu bude v osade/tábore o krátky čas
organizáciu a často aj tvrdú ruku a nepopulárne opatrenia. situácia rovnaká ako pred uprataním odpadkov. Mestská
A tu je kameň úrazu. Na nepopulárne opatrenia proti vrchnosť všetkých uisťovala, že odpad sa už pod okná
kontajneristom a teliškárom treba mať odvahu a nemať bytoviek v osade/tábore nevráti.
voči nim záväzky. Ani volebné.
A aká je dnešná realita? Krutá! Na tých
Dnešná realita istých miestach sú ešte väčšie kopy, ako boli
V roku 2015 bol za 50.000 € jednorázovo
vyprataný odpad z osady/tábora bez aktívnej
predtým. Ukázalo sa, že sme mali pravdu; ale
je krutá
účasti tamojších obyvateľov. Už vtedy sme
že tá pravda bude až taká rýchla a taká veľká,
upozorňovali, že takéto upratovanie v osade/tábore je to sme ani my nečakali. Tí, ktorí si mali kopy odpadu vtedy
výsmechom tým Trebišovčanom, ktorí – okrem toho, upratať, sa vysmievali z okien. A tí, ktorí ich vtedy nakladali,
že platia dane – sa o poriadok a čistotu vo svojom okolí teraz len bezmocne škrípu zubami. A telišky beztrestne
starajú sami, a demotiváciou pre tamojších obyvateľov, brázdia ulice mesta a zvážajú do osady/tábora ďalší a ďalší
ktorým nielenže už nikto nebráni zvláčať odpadky z celého odpad.

Rok 2015 - pred upratovaním

Rok 2015 - upratovanie

Rok 2018 - 3 roky po upratovaní

Počuli ste o nás, že...
...sme neschválili projekt Miestna Občianska Poriadková vlastné náklady tento odpad odváža a likviduje.
Vieme, že mnohí z Vás musia celý mesiac tvrdo pracovať,
Služba (MOPS) a tým sme zabránili udržiavaniu poriadku a
čistoty v meste. Projekt sme nepodporili, ale naše dôvody aby zarobili 520 €. Nechceli by ste sa radšej aj vy stať členmi
Vám zlé jazyky radšej nepovedia, aj keď sme o nich už MOPS-u? Vám to však nikto neponúkne; ak samozrejme
nepochádzate z Marginalizovanej Rómskej Komunity
mnohokrát hovorili:
- je diskriminačné, ak členmi MOPS majú byť len (MRK). Pre toto všetko sme opakovane nepodporili tento
Rómovia; potom je MOPS len krycí názov a v skutočnosti pre Trebišov nezmyselný projekt.
MOPS možno majú svoje opodstatnenie v
malo ísť o rómske hliadky,
obciach, kde poslúžia ako informačný zdroj
- naša spoločnosť po roku 1989 odnaučila Neverte rečiam
pre starostu, aby mal lepší prehľad o dianí na
obyvateľov osady/tábora pracovať a naučila
a ohováraniu
uliciach, prípadne odchytia túlavého psa. Ale
ich žiť bez práce; mali by dostávať peniaze za
v Trebišove má informačnú úlohu plniť najmä mestský
prácu a nie za to, že sa budú prechádzať po meste,
- pomocou pre 5.000 obyvateľov v osade/tábore nie je kamerový systém so 40 kamerami mestskej polície.
to, že 12 z nich bude 24 mesiacov chodiť po meste, pričom Napriek našim opakovaným návrhom však vedenie
celkové náklady na túto turistiku mali byť 300.000 €, takže mesta tvrdošijne odmietalo umiestnenie kamier v osade/
jedno miesto malo stáť viac než 1.000 € mesačne. Kto by tábore. Prečo? Navrhovali sme, že by sa peniaze od štátu
mali použiť na iné účely: v meste s päťtisícovou osadou/
vyberal tých 12 z 5.000? A čo ostatní?
- podľa nás majú dostať príležitosť – ale príležitosť táborom má dozor nad verejným poriadkom zabezpečovať
početná, silná, vystrojená, dobre zaplatená,
pracovať! – všetci tamojší obyvatelia, a nič nemá byť dostatočne
odvážna a rešpektovaná mestská polícia. Pred rokom
zadarmo; napríklad v meste sú desiatky kilometrov 2015 sme sa už k takej blížili. A dnes? Veď štvrtý rok nemá
chodníkov a za ich opravy platíme veľké peniaze firmám, riadne zvoleného náčelníka, lebo primátor neponúkol
ktorých mnohí príležitostní zamestnanci sú rovnakí ako poslancom prijateľného kandidáta. Ale nehnevajte sa na
obyvatelia osady/tábora; bez problémov by podmienkou policajtov na uliciach; robia, čo môžu. Lepšie povedané:
výberu firmy mohla byť povinnosť zamestnať aspoň pri robia, čo smú. Nezazlievajte im, že nepôjdu proti svojim
niektorých prácach v meste obyvateľov osady/tábora,
nadriadeným. Dajte nám vo voľbách príležitosť a my
- je nespravodlivé, ak obyvatelia osady/tábora, ktorí dáme príležitosť im.
pracujú na aktivačných prácach, dostanú mesačne 66 €,
Nezvolili ste nás na to, aby sme hlasovali slepo
ale členovia MOPS by dostávali minimálnu mzdu, čo bude a hlucho. Nie každému vyhovuje naše odhaľovanie
520 €,
pravdy, poukazovanie na prešľapy a kauzy, ani naše
- je nespravodlivé, že mestskí policajti, ktorí majú oveľa predkladanie vlastných návrhov a riešení. Ale neverte
vyššiu zodpovednosť, by mali mať len o málo vyšší plat než rečiam a ohováraniu. Verte iba tomu, čo vidíte v meste a
členovia MOPS bez vzdelania, právomocí a zodpovednosti, na zasadnutiach mestského zastupiteľstva, nie tomu, čo
- je nesprávne, ak by členovia MOPS mali dbať nepravdivé ste si o nás prečítali na internete a v mestskom
na poriadok na celom území mesta a pritom sami infoliste, alebo ste o nás počuli. Nepotrebujete predsa
pochádzajú z prostredia, kde sa domový odpad nevynáša cudzie oči na to, aby ste videli, aká je skutočnosť a
do kontajnerov, ale vyhadzuje z okna; mesto potom na pravda o Trebišove.

www.TrebisovNahlas.sk
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VIEME TO UROBIŤ !
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Mgr. Radovan
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Ing. Jaroslav
Soták

učiteľ hudby

technik

www.TrebisovNahlas.sk

TREBIŠOV NAHLAS

R

Milí Trebišovčania,
pozývame Vás na neformálne predvolebné stretnutia
s kandidátom na primátora Mariánom Kolesárom
a s kandidátmi na poslancov mestského zastupiteľstva
20. 10. 2018 sobota

od 16.00 h Spoločenské centrum Milhostov

22. 10. 2018 pondelok od 17.00 h Veľký salónik reštaurácie AMADEUS
24. 10. 2018 streda

od 15.00 h Stánok na jesennom trhu,
aj s ochutnávkou tokajských vín

