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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
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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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PhDr. Miroslav Gabara
kandidát na poslanca mestského
zastupiteľstva Tvrdošín
Narodený 9. 9. 1978, ženatý, otec
dvoch detí.
Uchádzam sa o Vašu priazen vo
voľbách do mestského zastupiteľstva v Tvrdošíne, za volebný
obvod Vladina.
Od malička som vyrastal v tomto
volebnom obvode a stále tam

žijem.
Pracujem ako riaditeľ Úradu
práce, sociálnych vecí a rodiny
v Námestove. Chcel by som naplniť predstavy o zveľadení nášho
volebného obvodu vo všetkých
stránkach.

Mgr. Slávka Bandíková
kandidátka na poslankyňu
obecného zastupiteľstva
obce Nižná nad Oravou
Vyštudovala som sociálnu
prácu a pedagogiku na VŠZ
a SP sv. Alžbety. Naposledy
som pracovala v SCVČ v riadiacich funkciách, no toho
času som nezamestnaná.

Ako poslankyňa OZ by som
sa rada angažovala v oblasti
sociálnej práce, vzdelávania,
športu a kultúry.

Ing. Darina Tomajková
kandidátka na poslankyňu
obecného zastupiteľstva
obce Vitanová
Moje priority:
 rozvoj cestovného ruchu v našej
obci, podpora reklamy a propagácie miestnych atraktivít
 rozvoj obce v oblasti športu,
kultúry a komunitných aktivít
 realizácia JPU v obci
 vzdelávanie mládeže a mimoškolské aktivity

Kandidáti do obecných a mestských zastupiteľstiev za okres Tvrdošín
Čimhová
Habovka
Liesek
Podbiel
Štefanov nad Oravou
mesto Trstená

Jozef Jašurka
Martin Ondrík
Daniel Vavrek
Ján Poštek
Martin Čajka
Ing. Tomáš Mišík

Daniela Kéryová
Daniel Klimek

Ing. Jozef Lieskovský

Jozef Korčuška
Jozef Feihauer
Ing. Ján Furdek

JUDr. Ľubomír Kuboš
Ing. Miloš Furdek
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Slavomír KORČUŠKA - starosta obce Podbiel
Vážení občania!
Keď som v roku 2012 prišiel pracovať na obecný úrad ako poverený zastupujúci starosta namiesto toho, ktorý sa predčasne vzdal svojej funkcie, zrazu som sa ocitol zoči-voči
všetkým problémom našej obce. Dovtedy som o ich riešení mal tak, ako väčšina, svoju
vlastnú predstavu. Ale keď sa zo mňa stal predstatviteľ obce na plný úväzok, na všetky
záležitosti chodu a fungovania samosprávy som zrazu musel hľadieť z trochu iného
uhla pohľadu. A ten uhol bol podmienený predovšetkým skutočnosťou, že celé fungovanie obce, spokojný život jej občanov, je podmienený prísunom ﬁnancií do obecnej
pokladnice. A na tom sa za celé nasledujúce roky nič nezmenilo. Samozrejme, pre niekoho by stačilo nerobiť nič a peniažky by sa v banke iba zhodnocovali. Ale toto nie je
moja predstava o náplni práce starostu. Aj do týchto komunálnych volieb prichádzam
s presvedčením, že viem, ale predovšetkým chcem našej obci zabezpečiť plynulý rozvoj,
deťom prvé kroky ku vzdelaniu, mladým rodinám pokojné bývanie, našim rodičom
a starým rodičom pokojnú starobu, návštevníkom chuť vrátiť sa a v neposlednom rade
všetkým dostatok hrdosti na to, že bývajú práve v Podbieli.

…

Čo sme teda v predchádzajúcich
rokoch dokázali? Pokúsim sa trochu rekapitulovať. V roku 2013 sa
vybudovala časť prekrytia potoka
pretekajúceho cez obec, tak povediac na ukážku. Pozitívne ohlasy
boli natoľko silné, že sme v roku
2014 v prácach pokračovali a dnes
máme prekrytý potok po celom
najkritickejšom úseku v dĺžke
viac ako 300 m. A upozorňujem,
všetko z vlastných zdrojov v celkovej výške 164 tis. eur. Hoci tomu
predchádzali mnohé pripomienky
a rôzne názory na celkové prevedenie prekrytia a zatrubnenia.
Keď sme v roku 2014 získali dotáciu z Environmentálneho fondu vo
výške 5 tis. eur, mohli sme rozšíriť
elektrické osvetlenie v časti obce
Bobrova raľa. V tom čase sme ako
obec dostali aj dotáciu 80 tis. eur
na vybudovanie novej plynovej
kotolne v kultúrno-športovej hale.
Ďalším väčším projektom bola obnova a rekonštrukcia priestorov
základnej a materskej školy. Začali
sa s kuchyňou, kde sme z ﬁnančnej
rezervy predsedu vlády SR vo výške 13,5 tis. eur zakúpili nerezové
vybavenie kuchyne, kuchynské roboty a stoly do jedálne pre malých
škôlkarov. V tomto roku sa kompletne zrekonštruovala elektroinštalácia v budove základnej školy
a namontovali sa aj nové svietidlá.

Ani v roku 2015 sme nezaháľali
a vypracovali žiadosť na ministerstvo vnútra o dotáciu na inštaláciu
kamerového systému v obci. Bola
úspešná a dostali sme ﬁnancie
vo výške 8 tis. eur. V tomto roku
sme podpísali zmluvu o cezhraničnej spolupráci s Gminou Szaﬂary,
s ktorou sme v roku 2017 zrealizovali projekt za účelom zatraktívnenia cyklochodníka okolo obce
a spropagovania našich kultúrnych
a prírodných pamiatok. Obec získala touto spoluprácou 12,5 tis.
eur. V tomto roku sme uspeli aj so
žiadosťou na výmenu a doplnenie verejného osvetlenia, a tak do
obecnej kasy z európskych fondov
prišlo na túto realizáciu 33 tis. eur.
Za tieto prostriedky sme kompletne zrekonštruovali dve tretiny
verejného osvetlenia. Pokračovali
sme v prácach v materskej škole,
vymaľovali sme ju a zrekonštruovali časť sociálnych zariadení spolu
so vstupnou šatňou.
Rok 2016 priniesol podporu formou dotácie z ministerstva ﬁnancií, kedy sme na základe našej žiadosti získali 8 tis. eur na výmenu
vchodových dverí a časti okien na
kult.-športovej hale. V tom istom
roku sme kompletne vymenili
osvetlenie v telocvični a úspešne
sme žiadali o požiarne vozidlo,
ktoré nám prišiel odovzdať osobne

vtedajší minister vnútra pán Robert Kaliňák.
Ďalšou investičnou akciou zrealizovanou z vlastných zdrojov obce
bola v roku 2017 náročná stavba cesty – miestnej komunikácie
v Krivom Kúte. Vyšla obec na 122
tis. eur, ale táto časť obce sa stala
jednou z najkrajších a je ukážkou
moderného rodinného bývania.
V tom istom roku sme získali transfer z ministerstva ﬁnancií na výmenu ďalších okien a dverí na budove
haly.
V roku 2018 sa nám po opakovaných žiadostiach konečne podarilo
uspieť na Environmentálnom fonde a dotáciu 50 tis. eur v súčasnosti môžeme použiť na výstavbu vodovodu v časti obce Pod Pálenicou.
Popri tejto stavbe súbežne realizujeme v tejto časti obce aj kanalizáciu, ale túto z vlastných ﬁnancií vo
výške 39,5 tis. eur a z dotácie poskytnutej ministerstvom ﬁnancií vo
výške 7 tis. eur. A to nie je všetko.
Boli sme úspešní aj v ďalšom projekte, keď sme reagovali na výzvu…
a získali sme ﬁnancie na vybavenie
telocvične vo výške 3 800 eur. Vďaka týmto peniazom môžeme nakúpiť dva „proﬁ“ stolnotenisové stoly
pre našich stolných tenistov, sadu
dvadsiatich futbalových dresov,
lopty a hliníkové brány. V apríli
2018 sme konečne po dlhej príprave na čerpanie z európskych fondov obdržali informáciu o úspešnosti našej žiadosti na energetické
zhodnotenie verejných budov. Na
túto investíciu sme získali ﬁnančné prostriedky vo výške 363 tis.
eur, z ktorých budeme kompletne
meniť krytinu na celom komplexe
budov materskej školy, kuchyne,
obecného úradu a pošty. Celá budova sa zateplí, vymenia a doplnia
sa radiátory, vymenia sa svietidlá,
do kuchyne sa nainštaluje rekuperácia, namontujú sa solárne pane-

ly, zrealizuje sa hydroizolácia budovy. Všetko do konca novembra
tohto roka.
Neriešime však len výstavbu.
Máme veľký záujem o vysporiadanie pozemkov pod cintorínom
a pod miestnymi komunikáciami.
Začíname cestou v Plese. Začali
sme s jednoduchými pozemkovými
úpravami s cieľom vytvorenia nových lokalít v obci so stavebnými
pozemkami pre nových záujemcov
o stavby rodinných domov. Obec
sa bude mať kde rozrastať. Tieto
úpravy sú jednou z mojich priorít
na nasledujúce volebné obdobie.
 Do budúceho volebného obdobia chcem obec smerovať k týmto
aktivitám:
 Sanácia objektu Františkovej
Huti v spolupráci s Krajským pamiatkovým úradom Žilina, dnes je
vypracovaná pasportizácia objektu,
 Vysporiadanie pozemkov pod
miest. komunikáciami
 Dokončenie JPÚ v časti obce
Mlynisko a Lány, sme v štádiu vytyčovania obvodu JPÚ
 Prístavba požiarnej zbrojnice
s prostriedkov DPO SR a spoluúčasti obce.
 Zapájať sa čo najviac do výziev
a čerpať pre obec čo naviac ﬁn.
prostridkov
 Žiadať o nové požiarne vozidlo
 Žiadať o dotáciu pre DHZo, v ktorej sme boli úspešní 3X v celkovej
výške 9 tis. eur
 Vypracovať štúdiu na nezrealizované bytové domy v časti obce
starej materskej škôlky a vypracovať projekt. dokum. na výstavbu
bytových domov.
 Dokončiť úpravu objektu kultúrno-športovej haly, aby sa tam
mohli dôstojne konať aj spoločenské podujatia
Ďakujem za Vašu podporu
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Oplatí sa vidieť

Šikmá veža
v Banskej Bystrici

Sväté schody
v Malackách

V centre Banskej Bystrice je jedna z veží vychýlená až o 68 centimetrov.
Zaujímavosťou je, že na ňu napriek tomu môžete vyjsť. Viete, ktorá z veží to je?
(pozn.: hodinová)

Solivar (múzeum)
pri Prešove

Tokajská oblasť

Dóm
svätej Alžbety
v Košiciach

Žrebčín
v barokovom areáli Kopčany

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

