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VOĽBY 2018
Milí Trebišovčania.
Sme ľudia z rôznych pracovných oblastí, ktorí sa
zaujímajú o dianie v našom meste. Sme Vaši známi.
Nemeníme pred každými voľbami tričká ani farbu,
ani neprevraciame kabáty. Kandidujeme stále pod
tou istou a nezameniteľnou trebišovskou značkou,
preto nám do budúcnosti nevznikajú žiadne záväzky,
ktoré by sme po voľbách museli plniť. Sme jedni z
Vás. Tak ako doteraz, aj naďalej sme Váš hlas.
Sme TREBIŠOV NAHLAS.
Za 2 volebné obdobia sme dokázali,
že vieme na prospech mesta
spolupracovať nielen vzájomne, ale
aj s inými. Ideme do volieb ako tím
20 ľudí. Málokto z Vás nás pozná
všetkých, ale všetci poznáte
niekoho z nás. V našich radoch
je 6 žien. Medzi nami kandidujú
3 študenti vysokých škôl, veď
mladým má patriť budúcnosť
Trebišova. Ponúkame mladosť a
odvahu, skúsenosti a rozvážnosť,
nežnosť a láskavosť, zmierlivosť a
pokoru. Každý z Vás si medzi nami môže
nájsť človeka, ktorý najlepšie spĺňa Vaše predstavy
o Vašom volenom zástupcovi. Len spolu však máme
potenciál na naplnenie Vašich očakávaní.
Nie som sólový hráč. Ak si z primátorských
kandidátov vyberiete mňa, pamätajte, že jeden človek
veľa neurobí. Bez dostatočnej podpory poslancov sa
primátor časom odtrhne od reality a dokáže len veľmi
málo. Preto Vás prosím: ak sa rozhodnete voliť ma za

primátora, krúžkujte v obvodoch 1-Juh a 2-Sever aj
po 10 našich poslaneckých kandidátov. Naše čísla a
mená máte uvedené aj vo volebnom ťaháku. Pokojne
si zoberte ťahák do volebnej miestnosti, aby ste na
nikoho nezabudli. Ak sa pre tento postup rozhodnete
dobrovoľne a zadarmo, nie je to nezákonné. V prípade
primátorského úspechu ma nepotrestajte tým, že
ostanem bez poslaneckej podpory svojich terajších
kandidátskych kolegov. Oni sú ja a ja som
oni, bez poslancov za TREBIŠOV NAHLAS
nebudem primátorom.
Priority nášho programu majú
pre nás už od roku 2010 trvalú
platnosť. Sú to hodnoty, ktoré
sa nedosahujú jednorazovými
opatreniami.
Vyžadujú
si
sústavné, systematické a nikdy
nekončiace úsilie. Preto Vám
ponúkame pokračovanie nášho
programu PORIADOK A ČISTOTA
na roky 2019-2022. Nedávame
vám nesplniteľné populistické sľuby.
Nehovoríme vám len to, čo chcete
počuť. Vieme, čo je v silách a možnostiach
nášho mesta. Neopierame sa o sľuby, ale o
výsledky.
Voľte nás všetkých. Ak z našich radov zvolíte
primátora a dostatok poslancov, o dobrých veciach
pre Trebišov nebudeme hovoriť, nebudeme ich
sľubovať; urobíme to, pretože to urobiť chceme a
vieme!
Marián Kolesár, Váš kandidát na primátora

Nechceme hlasy za klobásy
Komunálne voľby primátora a poslancov budú
už o pár dní - v sobotu 10. novembra. V trebišovskej
osade/tábore žije v dvoch volebných okrskoch viac
než 1.700 voličov a ich zvykom je voliť. Mnohí síce
netušia, o aké voľby ide, ani kto je ten, koho majú
voliť, ale klobása je v ich prostredí silná motivácia.
Máme strach. Obyčajný ľudský strach z toho,
že o primátorovi opäť rozhodne osada/tábor a
ďalšie 4 roky sa budeme pozerať na nohy a hlavy
kontajneristov trčiace z kontajnerov a na chodníkoch
sa budeme vyhýbať teliškám s odpadom. Napriek
tomu si však – tak ako v rokoch 2010 a 2014 – ani v
týchto voľbách žiadnu podporu kupovať nebudeme.
Nechceme hlasy za klobásy. O také hlasy nestojíme
a netajíme sa tým.

VOLEBNÝ PROGRAM 2018

R

Nemeníme náš názor a stále sa držíme zásady, že
k ľudským právam patria ľudské povinnosti.
Podľa nej sme v prípade nášho volebného úspechu
pripravení konať. Jediné, čo osade/táboru ponúkame,
je práca. Aj tam žije dosť ľudí, ktorí rozmýšľajú vlastnou
hlavou a skutočnú prácu by si vážili. Preto nič nesmie
byť zadarmo, ale každý musí dostať príležitosť.
Mimo osady/tábora žije 16.000 voličov. Môžete
rozhodnúť o primátorovi a všetkých poslancoch.
Neprenechajte túto možnosť kontajneristom a
teliškárom. Príďte voliť a zavolajte na voľby celú
svoju rodinu, susedov, priateľov a známych. Nevoliť
neznamená nikoho nezvoliť; znamená to nechať
za seba rozhodnúť iných. Nuž, Trebišov, do toho!

1. DETI a MLÁDEŽ
1.
2.
3.
4.

Vybudujeme ďalšie detské ihriská.
Zrekonštruujeme zostávajúce budovy materských škôl.
Obnovíme mládežnícke koncerty TrebiShow.
Zriadime mestský mládežnícky klub aj pre netradičné záujmové aktivity.

2. PORIADOK a ČISTOTA
5.
6.
7.
8.

Zlepšíme verejný poriadok aj aktívnym využívaním kamerového systému a jeho rozšírením do osady/tábora.
Zmodernizujeme verejné osvetlenie a to aj v okrajových častiach mesta.
Obnovíme čistotu verejných priestranstiev.
V osade/tábore obmedzíme negatívne zdravotné javy aj zriadením zdravotníckych asistentov
a zvýšením počtu terénnych sociálnych pracovníkov.
9. Obmedzíme kontajnerizmus aj výstavbou podzemných kontajnerov.
10. Zlepšíme zber, triedenie a likvidáciu komunálneho odpadu aj zvýhodnením triedenia v domácnostiach.

3. DOPRAVA a PARKOVANIE
11.
12.
13.
14.

Prebudujeme cesty, chodníky a parkoviská na sídlisku JUH.
Rozšírime existujúce a postavíme nové mestské parkoviská so súčasnou výsadbou novej zelene.
Prestaviame križovatky za účelom ich väčšej priepustnosti.
Podporíme urýchlenie výstavby Terminálu Integrovanej Osobnej Prepravy (TIOP) vrátane podchodu
pod koľajiskom.
15. Vytvoríme podmienky pre rozšírenie cyklodopravy v meste a v jeho blízkom okolí.
16. Urýchlime opravy chodníkov a ciest po celom meste.

4. KULTÚRA a ŠPORT
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Obnovíme priestory mestského kultúrneho strediska.
Navrátime do mesta kultúrne podujatia s poprednými slovenskými aj zahraničnými umelcami.
Výrazne podporíme menšie mládežnícke športy.
Zlepšíme technický stav kultúrnych a športových budov a zariadení.
Opravíme existujúce a vybudujeme nové lokálne športoviská v obytných štvrtiach a oddychových zónach.
Zlepšíme starostlivosť o mestský park.

5. BÝVANIE a BYTOVÝ PODNIK
23.
24.
25.
26.
27.

Postavíme bytový dom s mestskými nájomnými bytmi.
Začneme prípravu územia pre výstavbu rodinných domov.
Zlepšíme činnosť Bytového podniku a jeho služby.
Zbúrame zdevastovaný bytový dom 1645 na Zimnej ulici bez neprimeraných dopadov na jeho obyvateľov.
Preorganizujeme nájomné vzťahy v mestských bytoch v osade/tábore, pričom uprednostníme
platiacich nájomníkov pred neplatičmi tak, aby každý dostal príležitosť, ale aby nič nebolo zadarmo.

6. EUROFONDY a (NE)ZAMESTNANOSŤ
28. Využijeme každú možnosť žiadať na realizáciu rozvojových zámerov príspevky z eurofondov
a iných externých zdrojov.
29. Pre udržanie a zvýšenie zamestnanosti podporíme miestnych podnikateľov zamestnávajúcich obyvateľov
mesta.
30. Zriadime mestský sociálny podnik financovaný zo štátnych zdrojov a aj obyvateľov osady/tábora v ňom
zapojíme do riadneho pracovného procesu.

www.TrebisovNahlas.sk
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VIEME TO UROBIŤ !
www.TrebisovNahlas.sk
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