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Považská Bystrica

Kandidáti pre voľby primátora
Miroslav Adame, MUDr., 58 r., lekár
Považská Bystrica, Stred 58/53,
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana,
Slovenská národná strana, SMER – sociálna demokracia , Strana zelených

Okresna organizacia Smer-SD, Sladkovicova 887/1, 017 01 Povazska Bystrica
Dobrý deň,
Ďakujeme Vám za Vašu ponuku, ale o uverejnení našich materiálov vo Vašom katalogu sme pri
príprave našich predvolebných aktivít neplánovali. Preto Vás žiadam o plné akceptovanie uvedeného a
neuverejnovanie našich fotografií ani iných materialov.
Dakujem.
S pozdravom
MUDr. Miroslav Adame
predseda Okresnej organizacie Smer-SD v PB

Kandidát nedodal materiály

Jaroslav Fábry, Mgr., 43 r., SZČO
Považská Bystrica, Rozkvet 2050/103,
nezávislý kandidát

Kandidát nedodal materiály

Ľuboš Lackovič, Ing., 49 r., primátor mesta
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Jaroslav Ševčík, Ing., 46 r.,
lesný inžinier
Považská Bystrica, Stred 48/10-5,
nezávislý kandidát

Súčasná doba poskytuje čoraz viac vymožeností, ktoré zatvárajú človeka medzi štyri steny
jeho bytu. Takto získava klamlivý pocit, že pre svoj spokojný život nepotrebuje svoje okolie, že
si vystačí sám. Nie je to však pravda. Vždy budeme vo svojom podvedomí túžiť po spoločnosti
priateľov, po dobrých susedoch, miestach a príležitostiach sa s nimi stretávať, príjemných
zákutiach v prírode... Vždy nás naopak bude hnevať neporiadok vôkol, zničené prostredie,
autobus, ktorý tu nezastaví...
Ak nenájdeme, čo potrebujeme tu, začneme hľadať uspokojenie svojich potrieb niekde inde.
Hlavne mladý človek ľahko dokáže zmeniť bydlisko. PB naopak veľmi potrebuje, aby mladí
ľudia videli perspektívu bývať tu a neodchádzali, ale aby zostali a aby sem prichádzali aj ďalší.
Právom očakávame, že si svoje každodenné potreby dokážeme riešiť tam, kde bývame.
Len vtedy chápeme to miesto, kde žijeme, ako svoj domov a máme k nemu osobitý vzťah.
Považská Bystrica je domov pre mňa i moje deti. Tu chodili do škôlky, chodia do školy, tu
majú kamarátov, s ktorými trávia voľný čas. Tu som realizoval r. 1995 dar pre pápeža Jána
Pavla II. 12m vysokú drevenú sochu Ježiša Krista, či teraz naposledy r. 2006 prvú poštovú
známku s motívom Považskej Bystrice. Obe akcie pozitívne zviditeľnili naše mesto.
Akékoľvek predstavy o rozvoji PB, či konkrétne projekty sú realizovateľné najmä za
predpokladu odbornej schopnosti tímu ľudí.
Bol som jedným z prvých ľudí, ktorí pomáhali Robertovi Ficovi, súčasnému premiérovi SR
vytvárať alternatívu voči dovtedy jestvujúcim politickým garnitúram. Spolu s ním a s ľuďmi z
jeho tímu sme pripravovali programy, ktoré teraz realizuje súčasná vláda. Okrem Roberta
Fica mám naďalej priateľské vzťahy s väčšinou s jeho ministrov jeho vlády. Za blízkych
priateľov považujem najmä Ľubomíra Vážneho, Dušana Čaploviča, Roberta Kaliňáka, či
europoslankyňu a kandidátku za primátorku Bratislavy Moniku Beňovú. Dvere ku ním mám
otvorené.
Viedol som 5 rokov stranu SMER tu v PB a spoznal som silu aj slabosti ľudí okolo mňa.
Manipulovateľnosť, slabosť charakterov niektorých z nich bola dôvodom že som sa rozhodol
byť nezávislý.
Mesto čakajú naozaj ťažké roky. Kolabujúca doprava, zanedbané životné prostredie,
stagnujúca infraštruktúra, neutešená sociálna situácia vo väčšine rodín. Taká je realita a som
si toho plne vedomý. Bude treba nájsť riešenia. Fiktívne miliardy, široké úsmevy, zvodné pózy
a úlisné sľuby o vašu starostlivosť na drahých farebných plagátoch vašu situáciu nevyriešia.
Škoda, že ostatných kandidátov som pravidelne nestretal na rokovaní zastupiteľstva, že ich
záujem sa prejavil len pár dní pred voľbami. Samozrejme okrem súčasného primátora. Ten
však mal na riešenie týchto problémov celých 12 rokov. A výsledok? Odpoveď si môže dať
každý sám..
Ako primátor budem robiť to, čo vám ostatní len sľubujú! Naše mesto má na viac.
Poďte rozhodnúť. 2.decembra 2006.

Považská Bystrica, Hliny 1957/475,
Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko

Ako primátorka budem presadzovať riešenia smerujúce k všestrannému rozvoju mesta:

Narodil som sa 24. 11. 1953 v Dolnej Maríkovej. Po ukončení ZDŠ som pokračoval v štúdiu
na SEŠ v Považskej Bystrici a neskôr na VŠE v Bratislave, ktorú som v roku 1982 úspešne
ukončil.
Pracovať som začal vo Všeobecnej úverovej banke, a. s., vtedy ŠBČS, a postupne
som zastával pracovné pozície od referenta až po námestníka riaditeľa. Popri tomto
hlavnom pracovnom pomere som po roku 1990 zastával aj iné funkcie, z ktorých
spomeniem: predseda Predstavenstva LR CRYSTAL Lednické Rovne, člen Predstavenstva
Púchovského mäsového priemyslu, a. s., Púchov, predseda okresnej privatizačnej komisie v
období malej privatizácie.
V súčasnosti pracujem ako obchodný manažér TV POVAŽIE.
Nebol som spokojný s vývojom v Považskej Bystrici, okolo seba som počúval
kritické reči o tom, že v Považskej Bystrici sa nežije dobre, že mesto hospodársko-spoločensky zaostáva a že treba urobiť ZMENU. Uvedomil som si, že veci nestačí len
pomenovať, kritizovať, ale že pre ZMENU treba aj niečo konkrétne urobiť. Najviac sa toho
dá pre mesto urobiť z pozície primátora, a tak som sa rozhodol na tento post kandidovať.
Pri výkone funkcie primátora by som chcel podstatne zmeniť jej doterajší štýl.
Podstatné je teda ZMENIŤ VZŤAHY a cez ne potom posudzovať aj jednotlivé úlohy, ktoré
treba realizovať. ZMENA VZŤAHOV predstavuje:
� aby primátor bol pre ľudí, nie ľudia pre primátora
� mestský úrad bol pre ľudí, a nie ľudia pre mestský úrad
� neuplatňovať stranícky, ale občiansky princíp
� vniesť transparentnosť do verejného obstarávania
� viac a najskôr počúvať a až potom rozhodovať ( zaviesť u primátora DEŇ OTVORENÝCH
DVERÍ)
� budovať vzťah spolupatričnosti v meste a s prímestskými časťami
� uplatňovať princíp solidarity s najodkázanejšími.
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Z konkrétnych úloh, ktoré treba realizovať vyberám:

Anton Martaus, Ing.,
52 r., manažér

� Eliminovať nepriaznivé dopady výstavby diaľnice, prekládok ciest I/61 a II/517
� Riešiť nepriaznivú dopravnú situáciu v meste
� Riešiť problém parkovania na sídliskách ROZKVET, SNP, ZAKVÁŠOV, HLINY, prípadne iných
podľa výsledkov analýzy
� Riešiť cestu cez „PRIEMYSELNÚ ZÓNU POVAŽSKÉ PODHRADIE“
Považská Bystrica, Zakvášov 1519/54-5,
� Aktívne vytvárať podmienky pre čerpanie prostriedkov z EUROFONDOV
� Vytvárať podmienky pre podnikanie, hlavne malé a stredné
Kresťanskodemokratické hnutie
� Vybudovať systém podpory pre najodkázanejších, v spolupráci s charitou.
Ako heslo svojej predvolebnej kampane som si vybral: „ Chcem plniť vaše predstavy a vrátiť mestu život.“ Ak sa vám to pozdáva, vyjadrite
to v týchto komunálnych voľbách. Aj keď to možno znie trocha optimisticky, spolu sa nám to môže podariť.
S úctou Anton Martaus

Katalóg kandidátov

Viac informácii na www.martaus.sk
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1. REFORMA KOMUNÁLNEJ SPRÁVY
Mestský úrad ako „otvorená“ inštitúcia!
Adresná zodpovednosť úradníka voči občanovi!
2. BEZPEČNOSŤ V MESTE
Pokoj a poriadok v uliciach!
3. ARCHITEKTÚRA, BYTOVÁ POLITIKA
Výstavba a rozvoj s hlavou a pätou,
Centrum, aby sa v ňom cítil dobre občan
Podpora výstavby rodinných domom,
bytov, podkroví na panelákoch
4. MIESTNE KOMUNIKÁCIE
Pomoc, nie prekážky pri výstavbe D1
Prednosť má komplexná oprava pred plátaním,
Sprehľadnenie ﬁnančných tokov mesta
5. ŠPORT
Rovnaké šance každému športu!
Športové centrum na Rozkvete!
6. MIESTNE ČASTI
Podpora, komunikácia a rozvoj
7. Komunikácia s ﬁrmami
Spolupráca s ﬁrmami a riešenie ich problémov
8. OBČIANSKE AKTIVITY
Grantový fond pre podporu občianskych združení
Pomoc pri získavaní podpory z eurofondov
9. VZDELÁVANIE A KULTÚRA
Rekonštrukcia a zníženie energetickej náročnosti
škôl a následná modernizácia,
Záväzná koncepcia udržania a rozvoja kultúry v meste,
10. ZELEŇ V MESTE
Starostlivosť a úprava zelených plôch v meste
Na sídliská patria ihriská!
Zachovanie rieky Domanižanky ako dominanty mesta
Katalóg kandidátov
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Jarmila Tesková, Mgr., 39 r.,
riaditeľka školy
Považská Bystrica, Dedovec 1803/321,
nezávislý kandidát
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Považská Bystrica

Volebný obvod č. 1 – Strojárenská štvrť, Jelšové, Hliníky
Pre našich občanov musí mesto zabezpečiť
štandartnú kvalitu života.To znamená
vytvoriť podmienky pre prácu,zábavu i oddych.
Prvoradé bude zlepšiť estetizáciu jednotlivých
častí mesta, vytvoriť také životné prostredie,
ktoré našim občanom zpríjemní život v meste.
V prípade zvolenia za poslanca MZ chcem aj
naďalej sa usilovať o transparentné využívanie
ﬁnančních prostriedkov pri realizácii investičních
zámerov v jednotlivých volebných obvodoch.
A vo svojom volebnom obvode č.1
– Strojárenská štvrť, Jelšové,Hliníky
budem presadzovať vyriešenie dopravno
–bezpečnostnej situácie v prospech občanov,
Vladimír Bačík, Ing., 58 r., dobudovanie pripojenia na centrálnu
kanalizáciu, minimalizovanie nepriaznivých
technik,
vplyvov výstavby dialnice na našich občanov,
Považská Bystrica,
vyriešenie majetkovo právnych vzťahov v
M. R. Štefánika 154/39,
súvislosti s kanalizáciou v Strojárenskej štvrti,
SMER sociálna demokracia opravu komunikácií a chodníkov vo všetkých
častiach volebného obvodu.

1

3

Roman Brtko, 27 r.,
manažér,
Považská Bystrica,
Šoltésovej 325/61,
nezávislý kandidát

Ľudia, prečo by sme aj mi nemohli mať
kvalitné cesty a chodníky?...
Myslíte si , že je dostatočná starostlivosť
o čistotu ciest a úpravy zelene nášho
okolia?...
Majú sa Vaše deti kde hrať, športovať?...
Za dôležité považujem spevnenie brehov potoka, ako aj doriešenie nešťastnej
kanalizácie v obytnej časti Jelšové. Som
jedným z Vás a záleží mi na tom, v akom
prostredí žijeme. Podporím každý dobrý
nápad, ktorý spríjemní naše okolie.
Naše mesto má na viac. Pri voľbe primátora podporím Ing. Jaroslava Ševčíka.
Spolu to môžeme zmeniť!
Poďme rozhodnúť. 2. decembra 2006
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Pri voľbe primátora podporím
Ing. Jaroslava Ševčíka.
Július Benko, 58 r.,
geológ,
Považská Bystrica,
Sládkovičova 609/81,
Strana priateľov vína
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Poďme rozhodnúť.
2. decembra 2006

nestraníčka na kandidátke SDKÚ – DS,
v koalícii SDKÚ-DS, SMER, SNS, STRANA
ZELENÝCH.
Spoločne si zaslúžime viac
Spokojný život v modernom meste
- Podpora zamestnanosti
- Využívanie možností čerpania z fondov
EÚ pre rozvoj mesta
- Podpora podnikania v meste
- Urýchlenie výstavby diaľnice
- Riešenie otázok školstva s možnosťami
využitia voľného času mládeže
- Zvýšenie bezpečnosti na štátnych
komunikáciách cez Považskú Bystricu a v
nočných hodinách v niektorých štvrtiach

Katarína Drevenáková, Ing.,
43 r., manažér,
Považská Bystrica,
Družstevná 284/12,
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana

2
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Budem presadzovať to, čo
vám iní kandidáti sľúbili a
nebudú dodržiavať!
Naše mesto má na viac!

Volebný obvod č. 2 – Stred

KANDIDATÚRY pre voľby poslancov Mestského zastupiteľstva v Považskej Bystrici 2. decembra 2006

KANDIDATÚRY pre voľby poslancov Mestského zastupiteľstva v Považskej Bystrici 2. decembra 2006

Považská Bystrica
Volebný obvod č. 3 – Rozkvet
V krátkosti. Mám 50 rokov, z toho šťastne
ženatý 29 rokov. Dvaja synovia momentálne
pracujúci v zahraničí. Žijem na sídlisku
Rozket, za ktorý aj kandidujem a kde snívam
o kultivovanosti, slušnosti a poriadku medzi
ľudmi. Zaujímajú ma otázky kultúry, športu a
hlavne možnosti využitia týchto prvkov našou
mládežou, pretože tá najviac trpí nedostatkom
možností pozitívnej sebarealizácie v našom
meste. Moje srdcové záležitosti sú 18-ročné
fungovanie spoločného volejbalového tímu
a účinkovanie v country skupine ALABAMA.
Niektorí z Vás si pri tejto príležitosti možno
spomenú aj na festival Country pod hviezdami,
ktorý poriadame každý rok na amﬁteátri v
Praznove.
Milan Ignácik, Ing., 49 r.,
Tuto niekde sú základy môjho programu.
riaditeľ ÚVS,
Konkrétne na iných miestach. Predsa však
Považská Bystrica,
ešte niečo. Prosím Vás všetkých, vážení
Rozkvet 2042/80-17,
spoluobčania, neignorujme tieto voľby.
SDKÚ-DS
Nájdime si tú hodinku, porozmýšľajme,
zapojme rozum a poďme spoločne voliť.

7
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Marta Kudlejová, 53 r.,
sociálna pracovníčka,
Považská Bystrica,
Stred 2203/36,
Slobodné fórum

18

Pochádzam z jednej z najstarších bystrických rodím a Považská Bystrica je aj
mojím rodiskom. Bývam na Rozkvete
21 rokov a viem s akými problémami
sa sídlisko borí. Bude mojim záujmom
presadzovať aj Vaše požiadavky, aby boli
v prospech nás všetkých.
Moje predstavy sú:
- rozšíriť v čo najväčšom rozsahu parkovacie kapacity pre motorové vozidlá
- zriadiť pre mladých ľudí klubovňu, kde
by pod dozorom dospelých mohli aktívne
využívať svoj voľný čas
- dorobiť prístupový chodník k areálu VIII.
ZŠ
- vhodným spôsobom nadkryť studničku
pri kríži a doriešiť posedenie

Vaše mesto by malo rozvíjať sociálne
programy, infraštruktúru, zdravotníctvo,
školstvo, kultúru i šport. Malo by
participovať na ﬁnančných prostriedkoch
z európskych fondov, ktoré by mohli
prispieť k jeho rozvoju. Považská Bystrica
sa môže stať prosperujúcim mestom Vás
všetkých!
Marcel Péli, Mgr., 40 r., právnik, Považská Bystrica, Rozkvet 2067/149-11,
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana

3
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František Martaus, Ing., 49 r., riaditeľ DSS, Považská Bystrica,
Nová 129, Kresťanskodemokratické hnutie
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Nataša Majerková, Ing.,
46 r., 2 deti, informatik,
Považská Bystrica,
Rozkvet 2037/75-5,
nezávislý kandidát

Prosperujúce mesto pre všetkých!

Július Grznár, MUDr., 60 r., lekár, Považská Bystrica,
Štúrova 42/16-8, Kresťanskodemokratické hnutie

Anton Chúpek, 56 r.,
invalidný dôchodca,
Považská Bystrica,
Stred 2203/36-2,
nezávislý kandidát

Marta Kavecká, MUDr., 47 r., lekár, Považská Bystrica,
Rozkvet 2019/41-21, Kresťanskodemokratické hnutie

20

na kandidátke koalície SDKÚ-DS, SMER,
SNS, Strana ZELENÝCH.

Viliam Haviar, PharmDr., 29 r., farmaceut, Považská Bystrica,
8. mája 317/4, Kresťanskodemokratické hnutie
Moja kandidatúra na poslanca predchádzala
po oslovení viacerých politických strán. Je
rozhodnutím stať sa nezávislým poslancom z
týchto dôvodov.
Vo volebnom období sa chcem zamerať hlavne
na požiadavky občanov:
1.Riešiť výšku cestovného MHD a stravného pre
dôchodcov, invalidov a občanov so ZŤP
2.Riešenie malých a stredných podnikateľov
podľa ich potrieb
3.Riešenie požiadaviek občanov v mojom
volebnom obvode Stred č.2
4.Chcem byť nápomocný i pri riešení vandalizmu
a kriminality mesta
5.Som rozhodnutý riešiť nezamestnanosť a
bytové problémy občanov
Verím, že po prečítaní mojich a iných nezávislých
kandidátov i po odporúčaní predsedu vlády „dať
príležitosť i nezávislým kandidátom“, som plne
presvedčený, že naše sľuby a vaše požiadavky
budú splnené!
Záleží len na vašom rozhodnutí.
Pri voľbe primátora podporím Ing. Jaroslava
Ševčíka
Chceme len dobro pre občanov mesta!

9

Ján Svitek, 54 r., elektr. technik, Považská Bystrica,
Rozkvet 2037/75, Kresťanskodemokratické hnutie
Katalóg kandidátov

Vlastimil Sekeráš, Ing.,
49 r., ekonóm,
Považská Bystrica,
Rozkvet 2015/37,
Slobodné fórum

23

Peter Šupolík, 22 r.,
VŠ študent,
Považská Bystrica,
Rozkvet 2038/76,
Slobodné fórum
Strana 5

Môj program :
- sociálna oblasť : podporovať projekty na
vytváranie podmienok, aby naši obyvatelia,
živitelia mladých rodín nemuseli odchádzať za
prácou do iných miest, do Čiech
vytvárať podmienky pre zamestnanie mládeže
v našom meste
- mládež : vytvárať podmienky pre zdravý vývoj
mládeže
podpora organizovanej športovej činnosti
mladých
- riešenie dopravnej situácie na Rozkvete
- vytvárať podmienky pre zlepšenie životného
prostredia na sídlisku Rozkvet
- vytvoriť možnosti pre lepšiu informovanosť
voličov
Naše mesto má na viac.
Pri voľbe primátora podporím Ing. Jaroslava
Ševčíka.
Poďme rozhodnúť. 2. decembra 2006

Uchádzam sa o Váš hlas v komunálnych voľbách
do mestského zastupiteľstva v Pov. Bystrici za
obvod Rozkvet, v ktorom žijem od r. 1984. Mojou
snahou bude riešiť hlavne oblasť dopravnej situácie pre potreby občanov tohto sídliska. Zabezpečiť zosúladenie MHD s príchodom a odchodom
vlakov a zabezpečiť cestovný poriadok tak, aby
mal určitú pravidelnosť, logiku a bol vypracovaný
podľa potrieb občanov. Doriešiť dlhodobý problém s parkovacími miestami pre osobnú dopravu.
Renovovať a udržiavať stávajúce detské športoviská a zlepšiť kultúrne vyžitie občanov dobudovaním kultúrneho strediska. Pre starších a hendikepovaných výrazne podporiť opatrovateľskú službu
a dobudovať infraštruktúru Rozkvetu tak, aby títo
občania boli plne integrovaní. Pre najdôležitejšie
rozhodnutia v meste budem zástancom referenda
ako nástroja priamej demokracie pri správe vecí
verejných.

Uchádzam sa o Váš hlas v komunálnych voľbách
do mestského zastupiteľstva v Pov. Bystrici za
obvod Rozkvet, kde mojou hlavnou snahou
bude riešiť problémy týkajúce sa mladých ľudí.
Chcem sa pričiniť hlavne o rozvoj kultúry na
našom sídlisku, predovšetkým v oblasti hudby
a podujatí pre deti a mládež. Z tohto dôvodu
budem presadzovať výstavbu kultúrneho
strediska na sídlisku Rozkvet, kde by sa mohla
schádzať nielen mladá, ale aj staršia generácia
obyvateľov Rozkvetu. Zasadím sa o spravodlivejšie rozdeľovanie ﬁnančných prostriedkov
na kultúrne a športové aktivity občanov mesta,
najmä mladej generácie. Podporím výstavbu
skateparku v našom meste. Podpora kultúrnych
a športových aktivít v našom meste je najlepší
program pri riešení rizikovej mládeže zameraný
na protidrogovú a kriminálnu prevenciu. Investícia do kultúry a športu je správnou investíciou
do rozvoja mesta.
Komunálne voľby december 2006

Považská Bystrica

Volebný obvod č. 3 – Rozkvet

Volebný obvod č. 4 – Lány
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1

Jozef Wallenfels, MUDr., 33 r., lekár, Považská Bystrica,
Rozkvet 2011/28-24, Kresťanskodemokratické hnutie

Ľudovít Belušík, 74 r., dôchodca, Považská Bystrica,
Pionierska 982/4-6, Kresťanskodemokratické hnutie

Volebný obvod č. 4 – Lány

2

Ľubica Hangayová,
42 r., ekonómka,
Považská Bystrica,
Lánska 2205/24,
Slobodné fórum

8

Martin Kerepecký, Ing.,
37 r., ekonóm,
Považská Bystrica,
Lánska 926/3,
nezávislý kandidát

14

Juraj Smatana, Mgr.,
40 r., SŠ učiteľ
a občiansky aktivista,
Považská Bystrica,
Nábrežná 999/13,
Slobodné fórum
Katalóg kandidátov

Vzhľadom na stúpajúcu tendenciu drogovo závislých detí a mládeže (Pov. Bystrica je na druhom mieste po Petržalke!)
zabezpečiť lepšie využitie voľného času,
napr. vybudovaním miesta pre on-line
korčuliarov a skateboardingov (pri kine
Mier), zrekonštruovať súčasné a podľa
možností vybudovať i nové detské ihriská.
V spolupráci s príslušným orgánmi zväčšiť
a sprísniť kontroly na predaj tabakových a
alkoholických nápojov deťom a mladistvým. V spolupráci so školstvom zabezpečiť osvetu proti drogovým závislostiam.
Zabezpečiť bezpečnosť chodcov na
chodníkoch a pešej zóne. Rozmiestnením odpadkových košov a nádob na psie
exkrementy zabezpečiť čistejšie okolie.
Okolie oddychových zón skultúrniť a hlavne opraviť pokazené lavičky, aby aj naši
starší spoluobčania mali svoj priestor pre
oddych. Ďakujem za prejavenú dôveru.
Absolvoval som SLOVENSKÚ TECHNICKÚ UNIVERZITU
– Materiálovotechnologickú fakultu.
Narodil som sa a celý svoj život žijem v rodnom meste
Považská Bystrica a preto viem
posúdiť čo mestu chýba, čo potrebuje a akým smerom
by sa malo vyvíjať.
Pre voličov som výzvou na zmenu v myslení a konaní v
samospráve. Budem zárukou politickej a náboženskej
tolerancie a urobím všetko, čo bude v mojich silách pre
každého občana. Ďalej budem dbať o ekonomický
rozvoj , podporu podnikateľskej sféry, uvážlivé
spravovanie verejných financií, čistotu životného
prostredia, v ktorom žijeme, ako aj o vybudovanie
športovísk pre mládež a oddychových zón pre rodiny s
malými deťmi i pre všetkých občanov. Myslím si, že by sa
do mestskej politiky mali dostať ľudia bez závislosti od
politickej strany. Je zlé ak sa k moci dostávajú ľudia, ktorí
za celú svoju kariéru vďačia politickej strane. Potom moc
vykonávajú v područí tejto politickej strany.
Žijem na Lánskej celý život, pravdepodobne sa
poznáme aspoň z videnia.
Už 10 rokov na vlastnej koži zbieram skúsenosti,
kontakty a informácie z oblasti občianskej
sebaobrany. Čo sa dá robiť proti vyvlastňovaniu,
ohrozovaniu životného prostredia, obetovaniu
Vášho majetku na oltár „verejného záujmu“
bez patričnej náhrady? Neprajem Vám, aby
ste niekedy potrebovali radu alebo pomoc
z tejto oblasti, ale keby k tomu došlo, viete
kde ma nájdete. Žltý rodinný dom pri rieke
Domanižanke, alebo po vyučovaní na gymnáziu.
Na celomestskej úrovni sa zameriam na ochranu
životného prostredia obyvateľov, najmä pred
hlukom, zlepšenie podmienok pre peších,
cyklistov, matky a deti. V poslednej dobe
mesto akoby prestávalo patriť aj im. Súčasne
budem presadzovať protikorupčné opatrenia
– dnešný stav je výhodný len pre malú skupinku
privilegovaných podnikateľov.
www.pb.otvorene.sksmatana@strazov.sk

6

nestraník na kandidátke SDKÚ-DS, v
koalícii SDKÚ-DS, SMER, SNS, STRANA
ZELENÝCH.
Podporte program za ekonomicky silné
mesto!
Len ekonomicky silné mesto zabezpečí:
zamestnanosť a prosperitu občanov
a tým rozvoj zdravotníctva, kultúry,
športu, školstva, infraštruktúry, výstavby,
sociálnych programov, plné využitie
európskych fondov a zároveň aj zníženie
mestských daní.

Rudolf Karas, MUDr.,
47 r., lekár,
Považská Bystrica, Lúčky 4412/8,
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana

9

Marian Kňažko, Ing., 42 r.,
novinár, Považská Bystrica,
Lánska 961/62,
Slovenská národná koalícia
- Slovenská vzájomnosť

PRIESTOR PRE ZMENU - ROVNAKÝ METER
NA SÍDLISKU LÁNY
Máte pocit že sídlisko Lány stratilo veľa so
svojej príťažlivosti. Veľké rodiely vo vzhľade
jednotlivých dvorov niekde katastrofálne vnútorné
komunikácie, nebezpečné jamy a neustále mláky
po každom daždi. K tomu enormne prehustená
neobmedzovaná doprava na ulici Lanská, neustály
hluk a znečistenie ovzdušia.
Naproti tomu môžeme porovnávať pokoj a
kvalitu komunikácií na Dukelskej ulici, alebo
v ďaľších miestach sídliska Lány. Vznikli tu až
obrovské rozdiely v kvalite životného prostredia.
Obmedzenie dopravy na Lanskej ulici tak, aby
nezostala tranzitnou komunikáciou susedného
sídliska SNP, aby sme mohli prejsť cez prechod na
ceste s istotou, že nekonečné prúdy automobilov
nedodržujúce rýchlosť nás nezabijú priamo na
zebre.
Dlhoročné stagnovanie obmeny poslancov za naše
sídlisko je príčinou, že sa nepoužíva rovnaký meter
na všetky časti volebného obvodu do ktorého
patríte všetci bez rozdielu politickej príslušnosti.
Je tu priestor pre ZMENU.

15
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Považská Bystrica
Volebný obvod č. 4 – Lány
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nestraníčka na kandidátke SDKÚ-DS, v
koalícii SDKÚ-DS, SMER, SNS, STRANA
ZELENÝCH.

Považská Bystrica sa môže stať jedným
zo silných slovenských miest, ktoré majú
pre svojich občanov pripravený rozvoj
infraštruktúry, zdravotníctva či školstva.
Zlepšite svojim hlasom možnosť získania
ﬁnančných prostriedkov z eurofondov či
grantov pre rozvoj mesta, ktoré tak môže
zabezpečiť silnejšie a lepšie sociálne
Jana Szikorová, MUDr.,
programy pre svojich občanov. Nezabúdajme na šport či kultúru, ktorá by mala
40 r., lekár,
byť dostupná pre všetkých, mladých či
Považská Bystrica,
starých!
Dedovec 1840/358,
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana

Jarmila Tesková, Mgr., 39 r., riaditeľka školy,
Považská Bystrica, Dedovec 1803/321,
nezávislý kandidát

Volebný obvod č. 5 – SNP, Podmanín

2

Ivan Korček, Ing.,
59 r., ekonóm,
Považská Bystrica,
SNP 1479/120,
Slobodné fórum

6

Juraj Minárik, Ing., 42 r.,
riaditeľ ObÚ
pre cestnú dopravu,
Považská Bystrica,
SNP 1461/86, SDKÚ -DS

1

Som ženatý, mám dve dospelé deti. Pracoval som
v oblasti služieb, podnikania, ﬁnancií a kontroly. V
súčasnej dobe pracujem v štátnej správe.
Sídlisko SNP má svoje problémy, ktoré v spolupráci
s občanmi budeme postupne riešiť.
- zabezpečiť ﬁnančné prostriedky na opravu školy,
úpravu celého areálu školy, vrátane ihriska,
- rozšírenie parkovacích miest podľa požiadaviek
občanov,
- oprava chodníkov, odvodnenie ciest,
- zlepšiť MHD, najmä spojenie mestskej časti
Podmanín
- pri vypracovaní cestovného poriadku vychádzať
viac z potrieb občanov,
- obnova a pravidelné čistenie pieskovísk, oprava
a rozšírenie hojdačiek,
- pre lepšie využívanie voľného času mladých ľudí
na sídlisku vytvoriť klub.
- doriešiť znečisťovanie verejných priestranstiev
psami

Mojou snahou po zvolení za poslanca mestského
zastupiteľstva v komunálnych voľbách v roku 2006
v meste Považská Bystrica bude:
- komplexne riešiť dopravnú situáciu v meste so
zameraním na vnútromestskú dopravu
- vybudovať detské dopravné ihrisko
- riešiť bytovú otázku pre všetky príjmové skupiny
obyvateľstva so zameraním sa na individuálnu
bytovú výstavbu
- zrekonštruovať mestské komunikácie so zameraním na prímestské časti
- výhľadovo riešiť otázku nedostatočnej kapacity
mestského cintorína
- riešiť skládku komunálneho odpadu výhľadovo
po roku 2007
- založiť „Detské centrum“ pre matky s deťmi s
kompletným poradenstvom v oblasti výchovy,
zdravia a zábavy
Za vyslovenie Vašej dôvery a za Váš hlas
Vám vopred ďakujem.

4

Pochádzam z Bratislavy, mám 42 rokov, vyštudovala
som Matematicko-fyzikálnu fakultu v Bratislave.
Pôvodne som pracovala na Žilinskej univerzite ako
vysokoškolský pedagóg. Od roku 2005 úspešne
podnikám v oblasti metrologických služieb.
Preferujem silné rodiny, bezpečnosť a poriadok,
spravodlivosť, vzdelanosť, kultúrnosť a mravnosť
občanov.
Vzdelanosť
� využívanie informačných a komunikačných
technológií pri vzdelávaní
� vyučovanie cudzích jazykov
� celoživotné vzdelávanie ako spôsob znižovania
nezamestnanosti

Lýdia Králiková, RNDr.,
42 r., podnikateľ,
Považská Bystrica,
Zakvášov 1517/46-14,
Kresťanskodemokratické hnutie

Rodina
� vytvárať priaznivé prostredie pre rodiny s deťmi
� motivovať k zodpovednému správaniu a podporovať
mladých ľudí v príprave na manželstvo a rodičovstvo.
Kultúra
� podpora tvorivosti a propagácia umeleckej tvorby
Životné prostredie
� podpora budovania environmentálnej infraštruktúry,
� zvyšovanie environmentálneho vedomia
obyvateľstva

7

Karol Oselský, Ing., 59 r., invalidný dôchodca,
Považská Bystrica, SNP 1481, Komunistická strana Slovenska

Volebný obvod č. 6 – Hliny, Zem. Kvášov, Praznov
Mojou snahou bude riešiť hlavne problémy v svojom
obvode a to:
-dobudovať chodníky a prístupové cesty k rodinným
domom na sídlisku Hliny
- dobudovať prístupové schody so zábradlím k rodinným domom na sídlisku Hliny
- eliminovať nebezpečnú situáciu na prechode pre
chodcov pred obchodom Jednota na sídlisku Hliny
zabudovaním tzv. retardérov
- zabezpečiť rekonštrukciu športového ihriska na
konci sídliska Hliny
- vytvoriť podmienky na športové vyžitie detí predškolského veku formou obnovy preliezok a hojdačiek
na sídlisku Hliny

4

Na úrovni mesta sa budem snažiť presadzovať:

Pavel Smatana, Ing., 55 r., manažér, Považská Bystrica,
Dedovec 1081/107, Kresťanskodemokratické hnutie
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Komunálne voľby december 2006

Milada Belásová, 45 r.,
poslankyňa NR SR,
Považská Bystrica,
Hliny 1409/1-33,

Slovenská národná strana
Katalóg kandidátov

- riešenie problémovej dopravnej situácie v meste
- efektívne využitie ﬁnančných zdrojov EÚ na rozvojové zámery mesta a tvorbu nových pracovných miest
- rozvoj športových a kultúrnych aktivít pre mládež
- vybudovanie športovísk pre mládež vrátane skateparku
- výstavbu sociálnych bytov dostupných hlavne pre
mladé rodiny

Štefan Francisty, 50 r., podnikateľ, Považská Bystrica,
SNP 1446/43, Kresťanskodemokratické hnutie
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Považská Bystrica
Volebný obvod č. 6 – Hliny, Zem. Kvášov, Praznov

9

Karol Púček, Ing.,
53 r., sociálny pracovník,
Považská Bystrica,
Hliny 1396/219,
Slobodné fórum

Mám 53 rokov, som ženatý a mám 2 takmer dospelé
deti. Získal som vzdelanie v oblasti riadenia a pracovné
skúsenosti najmä zo sociálnej oblasti, vzdelávania a
služieb zamestnanosti. V našom meste som sa narodil
a prežil tu takmer celý doterajší život. Preto mi záleží
na tom, aby sa mesto rozvíjalo a aby sa nám v ňom
všetkým žilo dobre a spokojne.Pre naplnenie tohto
cieľa je však potrebné i veľa urobiť. Často sa mi zdá, že
mestu (i poslancom) nie vždy záleží na potrebách nás
občanov. Preto som sa rozhodol kandidovať do mestského zastupiteľstva a pokúsiť sa v ňom veci zmeniť.
Preto sa chcem, vážení spoluobčania, uchádzať aj o
Vašu podporu, o Váš hlas, v komunálnych voľbách. Vo
volebnom obvode sa chcem, okrem iného, venovať
najmä:
� dopravnej obslužnosti Hlín, Praznova a Zem.Kvášova
� dokončeniu rekonštrukcie plynovodu (Hliny) a kanalizácie (Praznov) a následným úpravám poškodených
komunikácií
� rozšíreniu cintorína a vybudovaniu konečnej zastávky autobusov v Zem.Kvášove
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Marián Sopčák, Bc., 31 r., manažér, Považská Bystrica,
SNP 1426/5-13, Kresťanskodemokratické hnutie

Volebný obvod č. 7 – Zakvášov

2

Vladimír Karásek,
MUDr., 53 r., lekár,
Považská Bystrica,
Zakvášov 1518/50-13,
SMER – SD

Som detský lekár a pracujem v miestnej nemocnici ako nemocničný lekár a manažér na rôznych
úrovniach, z toho takmer 9 rokov som pôsobil
ako riaditeľ nemocnice. Väčšina z Vás ma za roky
spoločného bývania na jednom sídlisku a z môjho
zamestnania osobne pozná.V rokoch 1998 až 2002
som bol poslancom Mestského zastupiteľstva v
Považskej Bystrici.
V poslednom volebnom období som necítil žiadny
vážny záujem zo strany MZ ani poslanca za Zakvášov o riešenie problémov sídliska.
My, obyvatelia mestských sídlisk, väčšinou zamestnanci ﬁriem a inštitúcií, sme hlavným zdrojom
rozpočtu mesta.
Za naše dane si zaslúžime väčšiu pozornosť pri
riešení našich problémov zo strany samosprávy
mesta.
Preto kandidujem za Smer-SD na poslanca MZ a
budem sa usilovať o zmenu v orientácii činnosti samosprávy, predovšetkým na prospech obyvateľov
mesta a jeho sídlisk a nie iba mestských častí.

Volebný obvod č. 9 – Podvažie, Šebešťanová, P. Podhradie

1

Jozef Čelko, 66 r.,
technik,
Považská Bystrica,
Považské Podhradie
146, Slobodné fórum

� Pokračovanie výstavby kanalizačného zberača
v úseku Podvažie, Šebešťanová, Považské Podhradie – menovite prepojením vedľajších vetiev
na hlavný zberač v miestnych častiach
� Koordinácia činností pri budovaní domových
prípojok na systém kanalizácie, dodržiavanie
harmonogramu výstavby za účelom plynulého
a funkčného spustenia kanalizačného systému
� Zameriavať sústredenú pozornosť na ochranu
životného prostredia po začiatku výstavby
diaľnice ,hlavne na ochranu ovzdušia, súčasných
komunikácií, pohyb stavebných mechanizmov
� Vybudovanie prechodu cez Váh v mieste
Považské Podhradie – Považská Teplá železničná
stanica
� Orientovať MHD linky č.2 na predĺženie spoja
počas dňa pracovného voľna až do TESCA
� Hľadať možnosti na obnovu kaštieľa v Považskom Podhradí s ukončením do r. 2010

Volebný obvod č. 11 – Považská Teplá

2

Pavol Korbaš, Ing., 57 r.,
technik,
Považská Bystrica,
Považská Teplá 488,
nezávislý kandidát
Katalóg kandidátov

VOLEBNÝ PROGRAM štvrť Považská Teplá
Predkladá : Ing. Pavol Korbaš nezávislý kandidát
na poslanca mestského zastupiteľstva
Oblasť hospodárska: Kanalizácia štvrte;
regulácia rieky Teplanka; spevnenie podkladu a
rozšírenie cesty od starého cintorína; rekonštrukcia kultúrneho domu; riešenie domu dôchodcov;
urbanistická štúdia výstavby; štúdia úpravy
cintorína o spevnené chodníky, rozvody vody a
osvetlenia.
Sociálna starostlivosť: Lekárske služby 2x do
mesiaca, vybudovanie bezbariérového vchodu;
zástavka autobusov SAD Bytča priamo v Pov. Teplej; rozšírenie stravovania pre starších občanov.
Kultúrno spoločenská a športová činnosť:
Okrem účasti na akciách mesta priamo organizovať podujatia pre zviditeľnenie štvrte Pov. Teplá;
turistické -Jilemnickeho 25-ka; Hasičské súťaže -Sv.
Florián; futbalové turnaje; recipročne pri účasti na
pozvaných akciách (SR,ČR,PĽR) prezentovať tento
región.

Považská Bystrica

4
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Peter Šadlák, Mgr., 26 r., učiteľ, Považská Bystrica,
Zakvášov 1518/52, Kresťanskodemokratické hnutie

Volebný obvod č. 10 – Horný a Dolný Moštenec

���������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������
����������������

3

��������������������������

Jozef Mičuch, 64 r., dôchodca, Považská Bystrica,
Horný Moštenec 111, Kresťanskodemokratické hnutie

Ostatní kandidáti
na poslancov
nedodali materiály
Materiály kandidátov strany
SMER - SD v tomto katalógu
odmietol uverejniť predseda
Okresnej organizácie Smer-SD
Mudr. Adame
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