Ivan Trimaj
kandidát na funkciu starostu obce
Vážení spoluobčania,
myslím si, že ako kandidát na starostu obce sa Vám nemusím zvlášť predstavovať. Takmer všetci ma
osobne poznáte, veď s väčšinou z Vás sme riešili mnohé problémy, či už spoločné, alebo individuálne Naše
doterajšie roky spolupráce ukázali, že dokážeme z Trebostova urobiť dobré miesto na život a rozvíjať ho.
Vzájomné poznanie a dôvera nám umožňujú robiť veci, ktoré sú pre našu obec prínosom a podporou..
Uplynulé obdobie, aj z dôvodu obmedzení spôsobených Covidom 19, ako aj krokmi
Ministerstva financií SR v neprospech samospráv spôsobili, že naša malá dedinka nemala veľa
možností z pohľadu financovania. No napriek tomu sa nám podarilo zrealizovať niekoľko
zaujímavých projektov a pripraviť viaceré spoločenské podujatia v spolupráci s hasičmi,
futbalistami, či Úniou žien. Ťažko sa môžeme porovnávať s okolitými obcami, ktoré majú tiež jedno
futbalové mužstvo, jednu partiu hasičov, či Úniu žien, ale zároveň majú dvoj, či aj viacnásobný rozpočet.
Snažili sme sa preto získavať aj iné zdroje príjmu a aj vďaka tomu tieto organizácie nezanikli
a verím, že ich aktivita - naša spoločná práca, sa znova rozbehne a dosiahneme minimálne
predcovidovú úroveň.
Preto si dovoľujem uchádzať sa znova o Váš hlas, o Vašu dôveru a podporu, aby sme mohli
spoločne začať organizovať a rozširovať nielen zabehnuté a obľúbené aktivity, ale dokončiť aj veľké
rozbehnuté projekty.
Či už ide o kultúrne akcie pre rodiny s deťmi, ktoré sa periodicky opakujú, ako je Mikuláš, Deň
matiek, Halloween, alebo tradičné stavanie mája a podobne, ale pridať k nim aj nové, ako je napr. Majáles,
či detský karneval, resp. Deň detí, ktorý sa v uplynulých rokoch realizoval najmä v priestoroch Materskej
školy. Pokračovať chceme aj v organizovaní fašiangových sprievodov a následnej zábavy,
či znovuorganizovaní Dňa radosti v areáli miestneho kaštieľa. Chceli by sme rozšíriť aj počet kultúrnych
akcií na vŕšku, pri miestnom pohostinstve, ako bola Jánska vatra a pod., ktoré keď sú organizované takouto
formou sú z pohľadu obce nízkonákladové. Veď prevádzka všetkých budov, auta, či obecných
zariadení musí byť veľmi hospodárna, t.j. zatiaľ obmedzovaná, až do zlepšenia finančnej podpory zo
strany štátu v prideľovaní podielových daní, hlavného zdroja financovania samosprávy. Už tradične
sa budú konať aj ekumenické bohoslužby v Deň pamiatky zosnulých, ktoré vždy spríjemnia tento
sviatočný deň.
Teší ma, že sa nám v obci podarilo udržať aj náš futbalový klub, ktorého priama finančná podpora
obce na jeho činnosť nie je malá, aj keď si ju niektorí neuvedomujú, alebo ju považujú za samozrejmosť.
Dokázali sme spolufinancovať rekonštrukciu šatní, zachrániť a obnoviť roh ihriska, ktorý nám „odniesol
potok“ a v predcovidových rokoch organizovať aj cezhraničné zápasy s Jeseníkom nad Odrou, ktoré verím,
že znovu obnovíme. Naši futbalisti sa nám však za túto podporu odvďačujú výbornými výkonmi a robia
nám tým veľkú radosť. V súčasnej dobe je potrebné poďakovať aj všetkým sponzorom, ktorí finančne
prispeli na chod nášho FK Trebostovo. Zmenu filozofie financovania a využívania by si určite zaslúžilo
aj naše multifunkčné ihrisko.
Veľmi dobre sú „zapísaní“ aj naši hasiči. Našťastie nie zásahmi pri požiaroch, bolo ich potrebných
minimálne, ale technickými zásahmi, na čo sú dobre vyškolení, pripravení a vystrojení. Získali sme
v uplynulých rokoch asi všetko, čo sa v oblasti dobrovoľného hasičstva dalo. Máme automobilovú
a motorovú techniku, rozšírenú zbrojnicu. Treba to iba udržiavať v pripravenosti a začať uvažovať aj
o komplexnejšej obnove našej 30 ročnej hasičskej zbrojnice.
Čo sa týka ďalších projektov v obci, veľmi ma teší, že sa podarilo rozšíriť kapacitu Materskej školy
Trebostovo na dvojtriednu. Naši najmenší nemusia za prvými skúsenosťami s prácou v kolektíve a
s kamarátmi cestovať ďaleko, čo asi najmä ráno ocenia nielen oni, ale hlavne ich rodičia. MŠ je naplnená
takmer na 100 % deťmi z Trebostova. V blízkej budúcnosti bude potrebné rozmýšľať aj o prístavbe novej
triedy. Máme pripravený projekt a podanú žiadosť na energetické zhodnotenie budovy, t.j. opravu
strechy a zateplenie. Žiadosť je vo vyhodnocovacom konaní na Ministerstve životného prostredia SR.
Plánované detské ihrisko, v strede obce, ktorého spôsob financovania, a tým aj samotnej realizácie,
sa žiaľ nie našou vinou stále menilo, je momentálne v štádiu schvaľovania žiadosti o dotáciu v orgánoch
Ministerstva pôdohospodárstva SR. Veríme, že sa ho nakoniec podarí skoro vybudovať.

O tom, že sme boli spolu doteraz úspešní svedčí aj to, že sa podarilo predĺžiť verejný vodovod
a posilniť jeho zdroj. Nepocítili sme vlaňajšie, ani tohtoročné dlhé letné a najmä suché mesiace a dosť vody
bolo pre všetkých celých 24 hodín denne, aj v okrajových častiach obce. Pripravený je aj projekt na
rozšírenie vodovodu na ďalších uliciach. Po dopracovaní pripomienok budeme žiadať o vydanie
stavebného povolenia a riešiť spoločné financovanie.
Máme opravené takmer 85 % miestnych komunikácií a o ich údržbu sa staráme počas celého roka.
Kľúčová je samozrejme zimná údržba, ktorú by sme podľa skúseností z minulých rokov chceli upraviť tak,
že bude spracovaný samostatný harmonogram na odhŕňanie snehu na hornom konci ulice Piesky,
nakoľko tam počas zimy dochádza ku kritickým situáciám. Postavili sme most pri MŠ, ktorý výrazne
prispel k bezpečnosti dopravy vo veľkej časti obce. Vybudovali sme pri škôlke odstavné parkovisko, ktoré
zjednodušilo a sprehľadnilo parkovanie rodičom. Obnovený bol aj náter na ostatných starších mostoch
v obci. Svoj špeciálny význam má aj vianočná výzdoba, ktorú plánujeme tento rok rozšíriť o nové prvky
a potešiť tak veľkých aj malých.
V obci sa nám podarilo nainštalovať osvetlenie aj do nových ulíc, takže v súčasnosti máme
pokryté všetky miestne komunikácie. Svietime (zatiaľ) celú noc a kvalitnejšie ako v minulosti a
výmenou svetiel za novšie došlo aj k úspore spotreby el. energie. Bezpečnosť obyvateľov pri pohybe v noci
je pre nás veľmi dôležitá.
K lepšej orientácií v Trebostove určite prispelo aj zaslanie GPS súradníc na internet
a rozmiestnenie orientačných tabuliek , ktoré významne pomáhajú hlavne záchranným zložkám, ako
hasiči, záchranári, a pod. v ich prípadnom zásahu v obci. Uľahčili sme tým aj orientáciu náhodným
návštevníkom, či kuriérom a nové informatívne tabule na začiatku obce k tomu tiež veľmi pozitívne
prispievajú.
Máme vybudovaný optický internet a káblovú televíziu, ideme s dobou. Projekt šírenia
bezplatného signálu v rámci programu „Wifi pre Teba“ čaká na realizáciu asi v najbližších týždňoch.
Signál sa bude šíriť zo 4 miest v obci. So svojou digitálnou technológiou sa u nás okrem firmy Gaya,
začína realizovať aj Telekom, najväčší slovenský operátor.
Jednou z najväčších „bolestí“ našej obce je určite kanalizácia. V spolupráci s Turvodom je
vypracovaná projektová dokumentácia, uskutočnilo sa verejné obstarávanie na zhotoviteľa, problémom sú
však financie. Žiadosti na Enviromentálny fond, ktorý to má financovať sú zatiaľ nevypočuté. Prednosť
majú obce nad 2 000 obyvateľov a nedokončené diela. Je potrebné neustále aktualizovať projekt, na čom sa
priebežne robí a opakovať žiadosti. Je to už niekoľkoročný kolotoč. Informácie z TV a iných médií o tom,
ako obce môžu čerpať eurofondy a reagovať na rôzne výzvy sú určené (pretože ich pridelenie zatiaľ tak
schvaľujú), prevažne pre veľké obce a mestá, ktoré v rámci svojho rozpočtu, môžu ľahšie zabezpečiť aj
povinnú spoluúčasť. Som presvedčený, že je potrebné len neúnavne opakovať žiadosti, pripomínať sa
aj osobnou intervenciou, čo aj robíme, že aj my sme tu a potrebujeme pomôcť.
Samostatnou úlohou je riešenie spracovania bioodpadu. Kuchynský odpad, tráva, konáre, sú stálym
problémom, ich zber však vyžaduje viac financií, resp. zlepšenú disciplínu obyvateľov. Aj tu sa pokúsime
o zmenu.
Čo sa týka menších úloh, ktorými chceme zlepšiť informovanosť našich ľudí je zámer
nainštalovania teplomeru a časomiery na budovu obecného úradu, ako aj zasielanie SMS správ na mobily
s informáciou o nejakej chystanej akcii. Zlepšením čakania na autobus by mohlo byť aj vybudovane
striešky nad lavičkou pri obecnom úrade, ktoré by hlavne pri nepriaznivom počasí pomohlo cestujúcim.
Užitočným počinom bolo určite aj nové železné zábradlie na cintorín, ktoré zvýši bezpečnosť ľudí, ktorí
tadiaľ chodievajú. Chceme zvýšiť aj počet lavičiek na cintoríne a v budúcnosti vybudovať urnový háj.
Verím, že aj napriek viacerým problémom je rozvoj Trebostova a život v ňom - u nás doma, dobre
nastavený. Obklopil som sa ľuďmi, ktorí túto problematiku poznajú a svojou, či už poslaneckou, alebo
mimoposlaneckou prácou prispievajú k jej napĺňaniu.
Milí spoluobčania, uchádzame sa preto spoločne o Vašu priazeň a podporu - o Váš hlas,
aby sme za pár rokov mohli odovzdať obec Trebostovo mladšej generácii v čo najlepšej kondícii, ako
obec dynamicky sa rozvíjajúcu a úspešnú v našom spoločnom živote v nej.
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