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Spoločne pre ľudí
Peter Pellegrini

Vážení priatelia,
pred našou stranou stojí ďalšia
veľká skúška, a tou sú novembrové komunálne voľby. Dovoľte mi
preto poďakovať sa všetkým obetavým predstaviteľom samosprávy, ktorí každý deň riešia problémy ľudí v obciach a mestách,

Robert Fico
presadzujem ideu „priateľského
štátu“, ktorý uľahčuje výkon nielen volených zástupcov, ale aj život tých, ktorí im dali dôveru. Na
úrovni vlády sme prijali a chystáme sa realizovať celý rad opatrení. Z hľadiska motivácie a rastu
kvality považujem za dôležité,

Vo vláde presadzujem ideu „priateľského štátu“,
ktorý uľahčuje výkon nielen volených zástupcov,
ale aj život tých, ktorí im dali dôveru.
P. Pellegrini, predseda vlády SR
ktoré spravujú. Viem, že dôveru,
ktorú od nich dostali, nie je ľahké napĺňať. Každý deň im prináša
nové úlohy a požiadavky, ktorých
riešenie neznesie odklad. Niekde
je treba opraviť školské budovy,
inde kanalizáciu či vybudovať nové komunikácie. Ak k tomu pripočítame celý rad byrokratických
požiadaviek zo strany úradov,
ich poslanie sa mení doslova
na rehoľu. Preto mám veľký rešpekt k práci všetkých poctivých
starostov a primátorov, ktorí
sa každý deň prebíjajú týmito
skúškami, aby pozitívne zmenili
život okolo nich. Aj na základe
tohto poznania som presvedčený, že povinnosťou nás, vládnych
predstaviteľov, je im túto neľahkú prácu zjednodušiť. Vo vláde

že sa dosiahla dohoda o zvýšení platov vo verejnej a štátnej
službe na úrovni 20 % v priebehu dvoch rokov. Rovnako chceme
zmeniť zákon o verejnom obstarávaní, aby ﬂexibilne reagoval na
potreby obce či mesta. Opravy
budov či infraštruktúry potrebujú
okamžité rozhodnutie a zbytočné
prieťahy sú neprípustné. Želám
si, aby tieto opatrenia vytvorili
nový impulz pre prácu zvolených
starostov a primátorov. Bez nich
nemožno budovať moderný a dynamicky sa rozvíjajúci štát.
Chcem zaželať všetkým našim
kandidátom úspešný výsledok
v komunálnych voľbách, aby sme
sa mohli aj v nasledujúcom období výrazne podieľať na zmene
našej krajiny k lepšiemu.
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Strana SMER – sociálna demokracia
pomáha ľudom. Prostredníctvom
sociálnych opatrení – či už to boli
vlaky zadarmo, rast minimálnej
mzdy alebo v súčasnosti pripravované obedy pre deti v školách zadarmo – sa snažíme zvýšiť životnú
úroveň ľudí na Slovensku. Ak túto
politiku chcete robiť dlhodobo
a hlavne poctivo, nemôžete zostať
zavretí v Bratislave alebo v ministerských kanceláriách. Urobili sme
všetko pre to, aby sme mali svojich
členov, starostov aj poslancov na
celom Slovensku a priamo od ľudí
sme tak zbierali nápady na zlep-

jové a futbalové štadióny. Opravili
sa významné kultúrne pamiatky
a vzniklo napríklad aj múzeum holokaustu, aby sa nikdy nezabudlo
na chyby minulosti. Zlepšila sa
doprava a pribudli nové pracovné
miesta. A to nie len v Nitre, kam
smeruje jedna z najväčších investícií v Európe za posledné roky, ale
aj v menších mestách, kde sme so
starostami vybudovali priemyselné
parky.
Kľúčové pre všetky tieto úspechy
bolo, že strana SMER - SD vždy vedela hľadať riešenia v spolupráci
s komunálnymi poslancami, sta-

Strana SMER - SD vždy vedela hľadať riešenia v spolupráci
s komunálnymi poslancami, starostami alebo primátormi.
R. Fico, predseda strany SMER - SD
šenie. A išli sme ešte ďalej. Vlády
strany SMER - SD začali pravidelne
zasadať v rôznych kútoch Slovenska. Ministri mali možnosť stretnúť
sa priamo v regiónoch s problémami, ktoré tam treba riešiť a dovolím si tvrdiť, že to bolo správne
rozhodnutie. Práve preto, že sme to
považovali za prioritu, je dnes strana SMER - SD najväčšou politickou
stranou na Slovensku.
Aj vďaka ľuďom z regiónov tak
vznikli na celom Slovensku stovky
multifunkčných ihrísk, veľké hoke-
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rostami alebo primátormi. Spoločne s Petrom Pellegrinim sme sa
zhodli, že v tejto politike chceme
obaja pokračovať aj naďalej. Preto Vás chceme poprosiť, aby ste
v nadchádzajúcich komunálnych
voľbách do samosprávy veľmi zodpovedne rozhodli o tom, kto Vás
bude ďalšie roky zastupovať. Aj
v obecnej politike sa totiž rozhoduje o tom, či má štát ľudom pomáhať
alebo ho v ťažkých chvíľach opustiť
a či sa má starosta s vládou hádať
alebo s ňou spolupracovať.

AKO NÁS ASI
NEPOZNÁTE
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Bezplatné obedy zvyšujú
rovnosť medzi deťmi
Ak sa ekonomike darí, prvý kto by
to mal pocítiť sú ľudia, a to zvýšením ich životnej úrovne. Slovensko
dnes zažíva časy silného ekonomického rastu a prosperity. Sme
krajina s kvalitným podnikateľským prostredím, pribúdajú nové
pracovné miesta, rastie HDP, mzdy
a domáca spotreba. Toto všetko naznačuje, že Slovensko píše
úspešný príbeh a povinnosťou
nás, sociálnej demokracie, je podeliť sa o tento úspech so svojimi
občanmi.
Nerobíme to prvýkrát. Zvyšovanie
životnej úrovne Slovákov prostredníctvom sociálnych opatrení
je naša ﬁlozoﬁa a zároveň aj tradícia, ktorej sa nemienime vzdať ani
v budúcnosti. Stačí, ak si spolu spomenieme na zavedenie bezplatnej

prepravy vlakom pre študentov
a seniorov, podporu detí pri lyžiarskych výcvikoch či zníženie ceny
liekov a základných potravín.
Dnes, vo výbornej ekonomickej
kondícii Slovenska, prichádzame
s opatrením, ktoré je progresívne
a vytvára rovnosť tam, kde je naozaj potrebná, u detí. Rozhodli sme
sa podporiť viac ako pol milióna
detí tým, že na oboch stupňoch základnej školy a v poslednom ročníku materskej školy preplatíme
deťom a žiakom ich obedy.
Toto opatrenie má zároveň aj silný
sociálny a rodinný charakter, pretože zabezpečenie každodenného
obeda v škole pre svoje dieťa vyjde rodičov každý mesiac približne
22 €, za 10 mesiacov – čo je trvanie školského roka – tak rodičia

za obedy svojho dieťaťa uhradia
220 €. Ak má však rodina viac ako
jedno dieťa, ich náklady sa násobia a rodič takto platí ročne 440 €
a viac, čo už nie je zanedbateľná
suma.
Zavedenie bezplatných obedov
pre deti základných škôl a posledného ročníka materskej školy má
rovnako aj rozmer rovnosti. Už Platón, antický ﬁlozof a mysliteľ, navrhoval spoločné stravovanie ako
prostriedok utuženia komunity.
Rovnako tak k tomu pristupujú aj
škandinávske štáty, ktoré spoločné obedy považujú za pedagogický
nástroj. Deti sa lepšie socializujú
v kolektíve, vytvárajú si nové priateľstvá, budujú stravovacie návyky,
ktoré pomáhajú zdravšiemu životnému štýlu. A čo je najpodstatnej-

„V podpore stravovania pre deti
vidíme obrovskú príležitosť na vyrovnanie sociálnych rozdielov, lepšej životosprávy detí a zlepšenia
ﬁnančnej situácie rodičov. Ak sa
opatrenie osvedčí, sme pripravení
rozšíriť bezplatné obedy aj pre študentov stredných škôl. Stále platí
a bude platiť, že ak SMER - SD niečo
sľúbi, tak svoje slovo drží,“ uviedol
predseda strany Robert Fico.
šie, stierajú sa sociálne rozdiely
medzi deťmi, keďže si za jeden stôl
môžu sadnúť spolu, bez ohľadu na
sociálne pomery.

OBEDY ZADARMO
OD 1. JANUÁRA 2019
 všetky deti v poslednom (predškolskom)
ročníku materských škôl
 všetci žiaci základných škôl*
 rodiny s dvomi deťmi môžu ušetriť až 500 € ročne
* platí pre štátne, súkromné a cirkevné základné školy

ANKETA: Ako vnímate prínos pripravovaného opatrenia vlády
Slovenskej republiky súvisiaceho s obedmi pre žiakov zadarmo?
„Výhodu tohto opatrenia – v širšom kontexte – vidím v zabezpečení zdravej, vyváženej, pravidelnej
a čerstvej stravy, a tým aj vo vplyve
na žiakov a ich stravovacie návyky.
Priaznivý ﬁnančný efekt pre rodiny,
zvlášť pri väčšom počte detí, či v rodinách zo znevýhodneného prostredia, môže byť pre rodiny zaujímavý
a mohli by sme to využiť ako príležitosť pre lepšiu socializáciu ohrozených skupín.“
PaedDr. Alžbeta Chamillová
riaditeľka ZŠ Komenského 6,
Stará Ľubovňa

„Na túto tému sa chcem vyjadriť
cez optiku riaditeľa školy, a taktiež rodiča. Mnohé opatrenia, ktoré
v poslednom období vláda poskytla
školám, mali aj svojich neprajníkov.
Boli to napr. príspevky na lyžiarske
kurzy, či školy v prírode. Po uplynutí
troch rokov si už nevieme predstaviť, že by sa tieto príspevky mali
zrušiť. Podobne vnímam aj opatrenie obedov zadarmo – myslím si,
že bude mať pozitívne ohlasy tak zo
strany rodičov, ako aj pedagógov.
Doposiaľ sa prispievalo na stravu
len žiakom v hmotnej núdzi, pričom
paušálny príspevok bude podporo-

vať nielen sociálne slabšie rodiny,
ale aj mladé rodiny a mnohopočetné rodiny. Som presvedčený, že
každé opatrenie, ktorého cieľovou
skupinou je podpora mladých rodín
je dobrý nápad a osobne takéto riešenia podporujem.“
PaedDr. Ján Lazor
riaditeľ ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1,
Bardejov
„Myšlienku podávania obedov všetkým žiakom zadarmo vítam a podporujem, nakoľko týmto opatrením
sa vyrovnajú rozdiely vo ﬁnancovaní
medzi rodičmi, ktorí žijú v hmot-

nej núdzi a nedoplácajú za obedy
a rodičmi, ktorí pracujú za minimálnu mzdu a za obedy doplácajú –
a v mnohých prípadoch im potom na
krytie ostatných životných nákladov
ostáva menej ﬁnancií.“
Mgr. Július Slavkovský
riaditeľ ZŠ Slobody 2, Poltár
„Určite to pomôže aj zamestnanosti a vyťaženosti školských jedální
a zlepší sa celková ﬁnančná situácia.“
Mgr. Emil Valko
riaditeľ ZŠ J. A. Komenského 7,
Revúca

3

Opatrenia pre ľudí

TOP OPATRENIA

za 10 rokov vlády strany SMER – sociálna demokracia

ZAVIEDLI SME

ZVÝŠILI SME

minimálny dôchodok

minimálnu mzdu

vlaky pre študentov a dôchodcov
zadarmo

vianočný príspevok pre dôchodcov

lacný bankový účet pre každého

materskú dávku

príspevok na školy v prírode a na
lyžiarske kurzy

príspevok na starostlivosť o dieťa

štátne pobyty pre sociálne slabšie
rodiny zadarmo

príspevok pre zdravotne ťažko
postihnutých (ZŤP)

príplatky za prácu v noci, cez víkendy
a sviatky

platy učiteľov

príspevok na bývanie pre študentov
a na rekonštrukcie internátov

počet nových pracovných miest

príspevok na rekonštrukcie nemocníc
a obnovu ich technického vybavenia
jasnú a nemennú protimigračnú
politiku

VSTÚPILI SME
do eurozóny - prijatím jednotnej
európskej meny EURO
do Schengenského priestoru a môžeme
voľne cestovať v rámci krajín EÚ

ZNÍŽILI SME

PRIPRAVUJEME

odvody pre ľudí s nízkymi
a so strednými príjmami

bezplatné autobusy k vlakom zadarmo

DPH na 10 % na vybrané základné
potraviny

obedy zadarmo pre deti posledného
ročníka MŠ a všetkých žiakov ZŠ

doplatky na lieky pre dôchodcov
a pre deti

20 % navýšenie platov zamestnancov
verejnej a štátnej správy

evidovanú mieru nezamestnanosti
na historické minimum

zastropovanie veku odchodu
do dôchodku

A TO VŠETKO PRI ZACHOVANÍ
ZDRAVÝCH VEREJNÝCH FINANCIÍ
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Žilinský kraj

Vláda SR pomáha Žilinskému kraju
Počas výjazdových zasadnutí
vlády SR v okresoch Kysucké
Nové Mesto, Žilina a Ružomberok boli uvoľnené ﬁnančné prostriedky pre viac ako
130 projektov v oblasti občianskej infraštruktúry (Kotešová
- Bukov, Klubina, Dunajov –
cesta do Ochodnice), rekonštrukcia miestnej komunikácie, obecný rozhlas (napr.
v obci Čičmany, Ďurčiná, Porúbka), výstavba chodníkov
(napr. Bytča, Štiavnička, Lutiše).
Zvýšila sa energetická efektívnosť
zateplením fasád, výmenou okien
a dverí na obecných budovách
a kultúrnych domoch (napr. Hybe,
Liptovská Sielnica, Partizánska
Ľupča, Žiar, Hričovské Podhradie,
Malá Čierna).
Obce uvítali výzvu na predkladanie žiadostí na rozšírenie kapacít
materských škôl, nakoľko samosprávy boli v posledných rokoch
vystavené zvýšenému dopytu zo
strany rodičov o umiestnenie
detí v predškolských zariadeniach (napr. Podhradie, Maršová - Rašov, Lietava, Ľubochňa,
Lodno).

Modernizácia a revitalizácia centier obcí priniesla obciam zlepšenie ich vzhľadu. Námestia a parčíky získali na atraktivite (napr.
Bobrov, Rabča, Rudina, Kolárovice, Sučany, Liptovská Kokava, Vysoká nad Kysucou, Veľké Rovné,
Liptovská Teplá, Jasenové).
V obciach pribudli kamerové systémy (Čimhová, Dlhá nad Oravou,
Klin, Lietavská Lúčka, Ľubochňa,

Lutiše, Oščadnica, Povina, Stará
Bystrica, Zborov nad Bystricou).
Prebehla modernizácia obecných rozhlasov, ktoré sú doposiaľ jednou z najdôležitejších
ciest šírenia informácií (napr.
Liptovská Štiavnica, Malatíny,
Turík).
Vo viac ako 100 obciach Žilinského kraja otvorili multifunkčné
ihriská a prispelo sa na športové

potreby, čím sa výrazne vylepšila športová vybavenosť (napr.
Rosina, Veľké Rovné, Diaková,
Turany, Mošovce, Kraľovany, Príbovce, Rudina, Vitanová, Kalameny, Ludrová, Vyšný Kubín).
Na riešenie havarijných situácií
na majetku obcí, rekonštrukciu,
modernizáciu a údržbu budov,
použili samosprávy dotácie pre
individuálne potreby obcí.

Žilinský kraj je
krajom prírodných
krás
a množstva kultúrnohistorických pamiatok, čo dokazuje
aj zaradenie viacerých prvkov
z územia kraja do svetového
zoznamu kultúrneho dedičstva
UNESCO. Z mnohých príkladov
možno uviesť osadu Vlkolínec
v okrese Ružomberok, kde bola
s ﬁnančným prispením vlády SR
zrekonštruovaná budova informačného centra na hlavnej vlkolínskej ulici, povyše drevenej
zvonice.
Žilinský kraj je najnavštevovanejším krajom Slovenska, čo dokazuje počet prenocovaní návštevníkov na našom území. Členitý reliéf
kraja v kombinácii s bohatými
zdrojmi termálnych vôd už viedli
k vybudovaniu významných stredísk cestovného ruchu v jednotlivých historických regiónoch kraja.

Máme už viac ako 2 400 kilometrov značených cyklistických trás
a cieľom je pokračovať v skvalitňovaní tejto cyklosiete. Vybudovaná je Bystrická cyklomagistrála, ktorá je spojnicou medzi
Krásnom nad Kysucou a Novou
Bystricou. Trasa je situovaná po
telese bývalej lesnej úvraťovej
železničky, ktorá premávala od
prvej polovice minulého storočia
z Novej Bystrice až po Oščadnicu.
Medzi najkrajšie miesta na Liptove patrí cyklochodník vedúci
okolo Liptovskej Mary. Na výlete v oblasti Horného Liptova je
možné navštíviť Múzeum bitky pri
Vavrišovej či Múzeum liptovskej
dediny v obci Pribylina. V Žiline
je vybudovaný nový úsek cyklotrasy, ktorý spája hrady Budatín
a Strečno.
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Ing. Miroslav Málik
kandidát na primátora
mesta Dolný Kubín
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Vážení občania.
Opäť nastal čas komunálnych volieb, a preto
som sa rozhodol kandidovať na post primátora
mesta Dolný Kubín.
Tak, ako každý občan nášho mesta, mám
prirodzený záujem rozvíjať a zlepšovať životné
podmienky nášho mesta. To sa dá dosiahnuť len
s Vami, mojimi spoluobčanmi, preto Vás žiadam
o Vašu podporu v týchto komunálnych voľbách.
O Vašu podporu sa chcem uchádzať mojim
programom, ktorý si môžete pročítať nižšie.

…

Hlavnými prioritami, na ktoré by
som sa chcel zamerať v tomto volebnom období, sú:

nych spoločenských akcií v duchu dnešnej doby /modernizácia a efektívne využitie/.

 Zrealizovať rekonštrukciu objektu Zariadenia opatrovateľskej služby pre našich seniorov,
zvýšiť jeho kapacitu a zmodernizovať uvedený objekt, aby
slúžil pre potreby našich občanov, ktorí to potrebujú.

 Venovať zvýšenú pozornosť
športovým aktivitám všetkých
športových klubov a športových
združení v meste, viac ﬁnančne
podporiť prevádzkovanie ich
činnosti. Vo všetkých mestských
častiach zrealizovať výstavbu
športovísk, obnoviť a zmodernizovať existujúce športoviská.

 Zrealizovať obnovu budovy
Mestského kultúrneho strediska. Ide hlavne o zvýšenie jej
atraktívnosti a spoločenského
využitia pre všetky druhy rôz-

 Zaviesť taktovú dopravu malým CITY Busom. Prepojiť všetky časti mesta a mestské časti

Pavol Škulec
kandidát
na poslanca MZ

s nemocnicou, centrom mesta,
úradmi, aby bola pre občanov
prínosom a mali možnosť vybaviť všetky potrebné náležitosti
v ranných a dopoludňajších hodinách.
 Podpora výstavby parkovísk
a parkovacích domov v častiach, kde je problém s parkovaním osobných motorových
vozidiel.
 Znovu spustiť prevádzku kina
Choč v duchu modernej doby,
aby naši občania a návštevníci
mesta navštevovali naše kino.

Ján Vicáň
kandidát
na poslanca MZ

Podporiť individuálnu bytovú výstavbu rodinných domov.
Dobudovanie a modernizácia
mestského
bezpečnostného
kamerového systému. Riešiť čo
najskôr tranzit a obchvat mesta
Dolný Kubín.
Tieto návrhy sú iba zlomkom návrhov riešení, ktoré bude nutné
v blízkej budúcnosti realizovať.
Dúfam, že budem mať možnosť
tieto svoje nápady zrealizovať aj
v praxi.
Ďakujem za Vašu podporu.
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Jana Suriaková - kandidátka na starostku
obce Dlhá nad Oravou - nominantka
SMER-SD a SNS
Aj ja ako kandidátka na starostku obce Vás chcem touto cestou
požiadať o podporu a priazeň
v komunálnych voľbách. Celý
svoj doterajší život som prežila
v našej obci, poznám jej silné aj
slabé stránky a dianie v nej mi
nie je ľahostajné. Štyri roky som
vykonávala funkciu poslankyne
obecného zastupiteľstva, kde
som sa aktívne zapájala do diania v obci, pomáhala pri organi-

zovaní rôznych spoločenských
a kultúrnych akcií, riešila problémy a podnety občanov.
Prečo som sa rozhodla
kandidovať?
• pretože si myslím, že nastal
čas na zmenu
• poznám problémy, ktoré našu
obec trápia a verím, že spoločne nájdeme spôsob, ako ich
vyriešiť
• chcem zlepšiť medziľudské

vzťahy a komunikáciu na úrovni obec (starosta) – občania
• prácu starostky vnímam
predovšetkým ako službu
zameranú na človeka
• chcem poznať Vaše potreby
a za každých okolností presadzovať a hájiť záujmy obyvateľov našej obce
• držím sa zásady, že starosta je
tu pre občanov a nie občania
pre starostu

Jozef Tatarka - kandidát
na starostu obce Istebné

Čo plánujem urobiť:
• Zriadenie denného stacionára
pre seniorov
• Zriadenie domova dôchodcov
• Aktualizovať opatrovateľskú
službu pre starších a nevládnych občanov.
• Zriadenie a označenie miestnych cyklotrás s nadväznosťou
na regionálne cyklotrasy.
• Pokračovať v príprave pozemkov pod výstavbu rodinných
domov v lokalite „Gašova
roveň“
• Rozšírenie miestnej kanalizácie v lokalite „Gašova roveň“
• Vybudovanie miestnej komunikácie v lokalite „Gašova

roveň“
• Rozšírenie verejného osvetlenia v lokalite „Gašova roveň“
• Rozšíriť bezplatnú Wiﬁ zónu
v obci
• Určite je potrebné riešiť ešte
veľa ďalších akcií, ale všetko
záleží od dostatku ﬁnančných
prostriedkov, ochote novozvolených poslancov obecného
zastupiteľstva podporovať
a pomáhať realizovať schválené zámery.
• Samozrejmosťou bude riešenie každodenných potrieb
občanov v zmysle dodržiavania
zákonov, slušného správania
a vzájomnej úcty.

Mgr. Ladislav Tomáň - kandidát na starostu obce
Sedliacka Dubová - nominant SMER - SD a SNS
Po ukončení štúdia na Právnickej
fakulte UK v Bratislave som od
r. 1985 pracoval v SEZ Dolný Kubín ako vedúci personálneho oddelenia. Po roku 1989 ako vedúci
právneho oddelenia. Rok som pracoval ako právnik na cirkevnom
odbore Ministerstva kultúry SR.
Od r. 1999 som starostom v rodnej obci Sedliacka Dubová. Nikdy
som nebol a ani nie som členom
žiadnej strany, či hnutia Sú mi
však blízke myšlienky sociálneho
štátu a solidarity. Funkciu starostu
nevnímam ako politickú funkciu,

ale predovšetkým ako službu pre
obec a jej občanov v duchu Einsteinovho hesla: „Len život, ktorý
žijeme pre ostatných, stojí za to“.
Práca starostu ma napĺňa a beriem ju ako poslanie i ako „koníček“. Počas môjho pôsobenia
bola naša dedinka vyhodnotená
ako NAJKRAJŠIA OBEC SLOVENSKA
a v r. 2015 som sa stal víťazom
súťaže NAJ STAROSTA SLOVENSKA.
Keďže mám dlhoročné skúsenosti,
rád by som aj naďalej využil možnosti získavania ﬁnancií pre obec
najmä z Eurofondov.
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Jaroslav Babušiak - kandidát
na starostu obce Kraľovany
Vážení spoluobčania,
v novembri si spolu opäť zvolíme
starostu obce, ako aj samotných
poslancov. Práve tieto osoby rozhodujú o veciach, ktoré dôležitým
spôsobom určujú a ovplyvňujú
súčasné dianie i budúcnosť obce.
Preto je dôležité, aby ste v tento
deň prišli k urnám a zvolili si tých
správnych zástupcov do našej obce.
Ako kandidát na starostu obce by
som chcel vytýčiť tieto reálne plány:
• Zlepšenie komunikácie obecné-

•
•
•
•
•
•

ho úradu s občanmi, s organizáciami v obci a podnikateľmi
Schválenie územného plánu
obce aj jej časti Rieka
Využitie podkrovných priestorov
kultúrneho domu, obecných
budov
Dobudovanie kanalizácie
Podporovanie kultúrno-spoločenských akcií v obci a ich
zviditeľnenie
Podporovanie športových akcií
a klubov
Žiť spolu a nie vedľa seba!

Miroslav Kovalčík
kandidát na starostu
obce Leštiny

Miroslav Jurák
kandidát na starostu
obce Osádka

V mojom prvom volebnom období sa nám
podarilo prispieť k zveľadeniu obce a obohateniu jej kultúrneho
a duchovného života,
za čo chcem poďakovať
všetkým občanom obce,
ktorí sa na uvedenej
práci podieľali. V prípade, že vo voľbách
dostanem mandát na
ďalšie 4 roky, ako prioritné akcie plánujem
výstavbu zberného
dvora, modernizáciu
športového areálu,
výstavbu detského
ihriska a modernizáciu
miestneho rozhlasu
a hasičskej zbrojnice.

Po tomto volebnom období by
som chcel pokračovať v práci,
ktorú mám v obci rozrobenú.
Moje priority sú dokončiť ihrisko s príslušnou infraštruktúrou, pričom tento priestor obce
bude slúžiť všetkým občanom
na športové a kultúrne vyžitie.
Ďalšou prioritou je pokračovať

v postupnej rekonštrukcii a modernizácii miestneho kultúrneho strediska. Plánujem naďalej
pokračovať v organizovaní tradičných obecných akcií, ktoré sú
v Osádke zaužívané a osobitnú
pozornosť venovať najmladším
a najstarším obyvateľom obce.

JUDr. Matúš Mních - kandidát
na starostu obce Zázrivá
Od roku 1990 som podnikal
a popri podnikaní som sa venoval aj správe vecí verejných, či
už ako poslanec obecného zastupiteľstva, neskôr ako hlavný
kontrolór obce.
V súčasnosti som starostom
obce Zázrivá, kde som vyrástol

a žijem dodnes.
Zázrivá, dedina, v ktorej žijem
a Orava, sú mojim miestom pre
život a prácu.
A ako starosta sa snažím zlepšiť
život v našej obci.

8 SMER – sociálna demokracia

Ako nás asi
nepoznáte
Peter Pellegrini
V kroji z Horehronia na „Slovenskom dni kroja“ v Banskej Bystrici

Jaroslav Baška

Robert Fico
Ranné plávanie v Dunaji

Centrum sociálnych služieb Jesienka na Myjave

Richard Raši

Juraj Blanár
Cez Sorošku jazdím pravidelne

Sobášny palác v Bytči

Peter Kažimír

Peter Žiga
Kontrolný deň v elektrárňach

Robert Kaliňák
S mojím labradorom Rafaelom

Saxofón je pre mňa hlavne relax

