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Politický amaterizmus
v Čadci musíme ukončiť
Napriek zmenám vo vedení sa najväčšie mesto na Kysuciach už takmer 30 rokov nezmenilo.
Kysučania čelia veľkým problémom, ktoré ovplyvňujú ich pracovný i súkromný život.
Čadca je momentálne štvrtým najzadlženejším mestom na Slovensku. Kandidát na primátora
Jozef Pajer je odhodlaný tento stav raz a navždy zmeniť.
Prečo ste sa rozhodli kandidovať na post primátora?
Čadca už 30 rokov neustále
upadá. Všeobecný úpadok
vidieť v oblasti športu, infraštruktúry aj kultúry. Chcem to
zmeniť. Musíme zastaviť rozpredávanie majetku mesta
a zabezpečiť, aby ostal v jeho
rukách. Majetok musíme zároveň zveľaďovať, skúsiť do mesta
dotiahnuť aj mimorozpočtové
zdroje a zastaviť neustále zadlžovanie mesta. Aktuálne sme
už štvrté najzadlženejšie mesto
na Slovensku. Ak budeme
takýmto spôsobom pokračovať ďalej, Čadci hrozí nútená
správa.
Čo Vám najviac prekáža v lokálnej politike?
Neúprimnosť a neprofesionalita. V politike tu väčšina ľudí
vôbec nemá prehľad, o čom
hlasujú, nevedia si ani len
vyhodnotiť následky, ktoré
po hlasovaní vzniknú. Niektorí
poslanci si materiály na mestské zastupiteľstvo otvárajú až
po tom, ako prídu do miestnosti. Je tu veľký amaterizmus.
Aký je v súčasnosti najväčší
problém Čadce?
Doprava. Sú tu každodenné
dopravné zápchy, kolóny sú
už v každom smere. Ľudia sú
z toho nervózni. Novovznik-

nuté supermarkety taktiež
prispeli len k ďalším problémom. Takéto stavby majú byť
na periférii mesta, tak, ako je
to v civilizovaných štátoch, nie
v centre.
V Čadci zatiaľ ohlásilo kandidatúru na post primátora päť
kandidátov, pričom Vy ako
jediný kandidujete ako stranícky kandidát. Ako vidíte svoje
šance?
Naše šance na zvolenie sú
rovnaké ako u ostatných.
Bude závisieť od obyvateľov,
na ktorú stranu sa priklonia.
Myslím ale, že sú natoľko
rozumní, aby si zvážili, aký
30-ročný marazmus tu po bývalých vedeniach ostal. Verím,
že zhodnotia, že Čadca potrebuje zmenu. Máme ľuďom
čo ponúknuť.
Aké sú Vaše doterajšie najväčšie úspechy v lokálnej politike
z postu poslanca?
Som športovec a športom
sa zaoberám celý svoj život.
Na Podzávoze u Gáboreho
som vybudoval krásny športový areál. Podieľal som sa
aj na vybudovaní športového
areálu v Milošovej, kde sa
nachádza volejbalové aj futbalové ihrisko. Mojou zásluhou
bolo postavené aj multifunkčné ihrisko na Podzávoze

Niektorí poslanci
si materiály na
mestské zastupiteľstvo
otvárajú až po tom,
ako prídu do miestnosti.
Je tu veľký amaterizmus.

kandidát na primátora mesta ČADCA

u Kadluba, kde sa dá hrať tenis
a futbal s umelou trávou, to
vybudovalo mesto Čadca prakticky na môj popud. Z postu
poslanca sa mi tiež podarilo
ušetriť mestu veľké finančné
prostriedky. Ako poslanec som
zastavil dosť nevýhodné akcie
pre mesto Čadca.
Na čo sa obyvatelia Čadce
môžu tešiť, ak budete zvolený?
Ak ma ľudia podporia, tak
moje prvé kroky budú viesť
k infraštruktúre mesta. Chodníky, cesty, kúpime multifunkčné
vozidlo, ktoré bude udržiavať
čistotu a poriadok po celý rok.
Nepripustím, aby obyvatelia,
ktorí robia verejnoprospešné
práce, zametali metlami desať

Vzdelanie
2011 (JUDr.)
Paneurópska vysoká škola,
fakulta práva
2007 – 2009 (Mgr)
Bratislavská vysoká škola práva,
fakulta práva
1994 – 1997 (Bc.)
Masarykova univerzita Brno,
fakulta práva
1991
Stredná Policajná škola, Brno
1982 – 1987
SOU strojárske, Čadca

Kariéra
2010 – súčasnosť
Predseda Komisie výstavby,
územného plánovania
a investičných činností
2010 – súčasnosť
Poslanec Mestského
zastupiteľstva Čadca
2014 – súčasnosť
Advokátska kancelária
JUDr. Jozef Pajer
 004 – súčasnosť
2
Realitná kancelária
JPE Jozef Pajer
2010 – 2016
Člen Mestskej rady mesta Čadca
 990 – 2004
1
Štátny zamestnanec, Polícia ČR
1986 – 1988
Referent v doprave,
Automechanik,
Agrostav Čadca
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až dvadsaťročné usadeniny
z posypov na cestách. Kanály
sú tiež upchaté. Chcem, aby
ľudia pocítili, že sa naším mestom môžu pokojne prechádzať
aj o druhej v noci. Medzi prioritami bude určite aj šport.
Je reálne, aby ste tieto zmeny
uskutočnili v rámci jedného
volebného obdobia?
Chyby, ktoré tu za desaťročia
vznikli, sa nedajú napraviť
za štyri roky. Bude to beh
na dlhú trať. Za jedno volebné
obdobie sa to určite nestihne.
Aj v rámci jedného volebného obdobia sa však dá urobiť
veľmi veľa. Čadca mala tento
rok rozpočet 21 miliónov eur.
Ak by mesto rozumne nakladalo s finančnými prostriedkami,
jeho obyvatelia by to určite
pocítili a videli.
Ktorý z cieľov Vášho programu
je pre Vás najväčšou výzvou?
Nedá sa tu o hovoriť o hlavnej priorite, priorít je tu veľa.
Infraštruktúra, chodníky, cesty,
parkovanie a čistota mesta
sú základom, aby sme mesto
postavili na nohy. Ak sa nám
to podarí zrealizovať, môžeme
pristúpiť k ďalším veciam, ako
sú šport a kultúra. Budeme sa
tiež snažiť zastaviť neustále
zadlžovanie a rozpredávanie
majetku mesta Čadca.
Plánuje mesto pod Vaším
prípadným vedením investovať
aj do cyklotrás alebo zlepšiť
podmienky pre cyklistov?
Spoločne s mojím tímom sme
sa zhodli v tom, že treba zrevitalizovať park v okolí rieky
Kysuca a pri Rakovej sa napojiť
na cyklotrasu. Okolité dediny
už majú pozemky na cyklotrasy pripravené. Takýto
spôsob vybudovania cyklotrás
je jednoduchší. Na Kysuciach
i v našom meste máme plno
poľných ciest, treba ich len dať
do poriadku a vyasfaltovať. Je
to jednoduchší spôsob, ako
vytvoriť cyklotrasu. Predovšetkým sa však musíme zamerať

Najskôr treba hovoriť
o základných veciach,
ktoré mestu chýbajú,
až potom sa môžeme
zaoberať cyklotrasami.
na chodníky a cesty. Najskôr
treba hovoriť o základných
veciach, ktoré mestu chýbajú,
až potom sa môžeme zaoberať
cyklotrasami.
Aké investície plánuje mesto
prioritne zrealizovať v oblasti
športu?
Vybudovanie novej multifunkčnej haly, kde by sa dal
hrať ľadový hokej, hádzaná,
stolný a veľký tenis. Pustili by
sme sa tiež do vybudovania
futbalového areálu, ktorý je
na krásnom mieste. Máme
tam všetko pohromade. Ak
budeme ekonomicky nakladať
s financiami, tak štadión dáme
dokopy. Musíme sa vrhnúť aj
na vysporiadanie pozemkov,
snažiť sa dotiahnuť mimorozpočtové zdroje. Šport v Čadci
treba oživiť a nakopnúť.
U športovcov sa predpokladá
určitá predispozícia pre hru
fair-play. Dá sa to preniesť aj
do politiky?
V rámci týchto pravidiel sa usilujem žiť celý svoj život. Som
dosť priamy človek, ktorý to,
čo si myslí, to aj povie. Nerobím žiadne zákulisné ťahy, ani
ŠTB-ácke praktiky. Ak sa mi
niečo nepáči, tak to aj poviem.
Takto sa budem správať aj ako
primátor. Snažím sa žiť ako
rovný človek, aby som večer
mohol pokojne zaspať.
Politikom ste už pomerne dlho.
Je nejaký detail, ktorý robí
niektorých politikov lepších
od iných?
História nám ukázala, že
politici, ktorí obalamutili ľudí,
zapadnú do prachu dejín

a nik si na nich nespomenie.
Úprimnosťou dokážu politici
viac, ako sľubmi o vzdušných
zámkoch. Ľudia si musia uvedomiť, že 90 percent projektov,
ktoré im politici sľubujú, nikdy
nesplnia. Radšej byť pokorný
a pri zemi, postupovať vpred
malými krôčikmi, ako si maľovať veci, ktoré v živote nikto
nesplní.
Čo Vám funkcia lokálneho
politika zatiaľ priniesla a čo,
naopak, vzala?
Sú ľudia, ktorí vás majú radi, no
musíte počítať aj s tým, že sú
ľudia ktorí vás budú nenávidieť
a osočovať. Ako politik však
na to musíte byť pripravený.
Nikto na svete nie je milovaný
všetkými. Čo mi vzala? Ak sa
obzriem dozadu, tak je to čas,
ktorý som mohol venovať rodine. To je asi najviac. Ak by som
povedal niečo iné, nehovoril
by som pravdu, lebo to robím
dobrovoľne. Som typ človeka,
ktorý rieši niektoré problémy
v meste za vlastné peniaze. Ak
by som to ale sám nechcel, tak
to nerobím.
Aké sú Vaše hobby? Ako trávite
voľný čas?
Od detských čias som športovec, hrával som tu futbal aj
hokej, milujem preto šport.
K športom, ktoré som robil ako
dieťa, inklinujem aj teraz. Ak
mám voľno, snažím sa venovať
rodine. Voľný čas často trávim
aj premýšľaním nad riešeniami,
ktoré trápia našich obyvateľov
a mesto. Je to aj moja povinnosť ako poslanca mesta.
Ste ženatý? Máte deti? Vidíte
vo svojich deťoch budúcich
politikov?
Som ženatý druhýkrát, mám
tri deti. Dcéru a dvoch synov.
Neviem, kam sa ich kroky
budú uberať, či budú niektorí
z nich politici, to sa neodvážim povedať. Dúfam, že budú
najmä poctiví a slušní ľudia,
za ktorých sa nebudem musieť
hanbiť.
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Čo chcem zmeniť
Dôsledkom amaterizmu v komunálnej politike najväčšie mesto na Kysuciach už desiatky rokov
stagnuje. Nastal čas opätovne postaviť Čadcu na nohy a posunúť ju vpred. Aj za jedno volebné
obdobie sa dajú uskutočniť viditeľné zmeny.

Šport musí znova ožiť

Rozhýbme dopravu

Nášmu mestu chýba multifunkčná športová hala, v ktorej by
okrem priestoru pre hokejbalistov našli svoj domov aj iné športy.
Absentuje tu tiež futbalový štadión. Čadca má veľkú športovú
tradíciu, vyrástli tu mnohí výborní športovci. Deti aj dospelí však
musia mať podmienky na to, aby mohli rozvíjať svoj talent a robiť
to, čo ich baví v motivujúcom prostredí. Športovú tradíciu Čadce
musíme postaviť na nohy a šport dostať tam, kam patrí.

Dopravné zápchy sú v našom meste každodennou realitou.
Je len na nás, Čadčanoch, či sa budeme ďalej tváriť, že táto situácia je neriešiteľná alebo malými krokmi zmeníme naše mesto
k lepšiemu. Ako primátor budem aktívne riešiť dopravnú situáciu.

Viacúrovňové parkovanie
Parky a cyklotrasy  
Kam chodíte v Čadci s deťmi na prechádzky? Mesto veľa príležitostí neponúka. Snáď jedinou zelenou voľbou je park pri Kysuci.
Iný park tu naozaj nenájdete. Je smutné, že aj to málo, čo máme
je terčom vandalizmu.

Situácia s parkovaním v našom meste je katastrofálna.
Mesto odpredalo niektoré parkoviská, takže parkovanie je
absolútne nepostačujúce. Situáciu by sme mali vyriešiť parkovacími domami. Čadca je okresné mesto a parkovací dom si
zaslúži. Parkovacie miesta chýbajú aj pred Domovom sociálnych
služieb, kde mesto „kocúrkovsky“ odpredalo pozemky. Situáciu
s parkovaním je nutné riešiť.

kandidát na primátora mesta ČADCA
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Práca za slušnú mzdu

Čistota mesta

Chceme do mesta dotiahnuť investorov, ktorí zamestnajú
minimálne 1 000 až 2 000 ľudí. Zároveň chceme, aby to bol
zamestnávateľ, ktorý ľuďom zaplatí viac, ako minimálnu mzdu.
Dnešné ceny sú tak vysoké, že človek by mal zarobiť minimálne
800 eur, aby mohol dôstojne vyžiť.

Kapacita kontajnerov na našich sídliskách je nedostatočná.
Pri smetiakoch sa hromadí čoraz viac odpadu, špiny a s tým
spojený zápach. Kontajnery sú častým útočiskom túlavých
psov a besnej zveri. Je len otázkou času, kedy prenesú choroby
na ľudí. Problém s kontajnermi však trvá nielen na sídliskách,
ale aj v centre. Ak mi ľudia dajú dôveru, ako primátor zavediem rozumný systém priraďovania smetných košov. Vytipujem
frekventované miesta na umiestnenie nových kontajnerov
na komunálny a triedený odpad. Obnovím pravidelné zvážanie
veľkoobjemového odpadu formou veľkých kontajnerov
v celom meste a zabezpečím primeranú frekvenciu odvozu.

Chodníky a cesty
sú vizitkou
Rozbité chodníky a cesty v Čadci sú smutným príbehom. Ich
rekonštrukcia sa nerobila už desaťročie, a ak aj nejaká údržba
prebehla, tak sa len látali diery. O probléme s infraštruktúrou
vieme všetci, no mesto ho z neznámych dôvodov stále prehliada. Až teraz, pár mesiacov pred voľbami, sa začína s obnovou chodníkov, ktoré sú pritom už dlhodobo v katastrofálnom stave. V mnohých prípadoch dokonca ohrozujú chodcov,
verejnosť, ako aj celkovú bezpečnosť. Obnova chodníkov
v meste a na sídliskách musí byť jednou z prvých priorít,
ktorou sa budúci primátor bude zaoberať.

Dom kultúry a námestie
Dom kultúry by sme mali využívať len na kultúru, divadelné
a hudobné krúžky, ostatné akcie patria do iných objektov.
V oblasti kultúry si musíme vziať príklad od vyspelých miest
a inšpirovať sa nimi. Čadci tiež zúfalo chýba reprezentatívne
námestie. Pozemky pred Domom kultúry, na ktoré si kandidáti
maľujú svoje vízie, sú zatiaľ v súkromných rukách. V prvom rade
musíme dať do poriadku vlastnícke vzťahy, až potom môžeme
plánovať. Riešiť musíme aj mimorozpočtové zdroje.
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Čo sa mi PODARILO
Čadca je môj domov, svojím úsilím sa ju snažím zveľaďovať a pomáhať tam, kde je to potrebné.

Ušetril som mestu financie
Niektorí mestskí poslanci nemajú vôbec prehľad, o čom
hlasujú a nevedia si ani len vyhodnotiť následky. Sú tu
aj poslanci, ktorí si materiály na mestské zastupiteľstvo
otvárajú až po tom, ako prídu do miestnosti. Majetok
mesta sa tak pofidérnymi spôsobmi rozpredáva a mesto sa
zadlžuje. Ako poslanec som zastavil nevýhodné akcie pre
mesto Čadca.

Športové ihrisko
u Gáboreho
Svoj voľný čas venujem podpore športových aktivít.
Vybudoval som športový areál na Podzávoze u Gáboreho,
kde si deti, mládež aj dospelí môžu kedykoľvek schuti
zahrať futbal a volejbal.

Ihrisko pri Materskej škole
Fraňa Kráľa
Čadca potrebuje viac detských ihrísk, ale i oddychové zóny
pre nás všetkých. Tento rok som sa podieľal na vylepšení
detského ihriska pri Materskej škole Fraňa Kráľa.

kandidát na primátora mesta ČADCA
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Petíciou sme podporili
magnetickú rezonanciu
v Čadci
Život ma naučil, že je dobré spájať ľudí na ceste za
spoločným cieľom. Príkladom je úspešná petícia, ktorou
sme podporili Kysuckú nemocnicu s poliklinikou a získali
tak do nášho mesta magnetickú rezonanciu. V tomto boji
spojili dohromady sily Kysucká nemocnica s poliklinikou,
my, občania Kysúc a Žilinský samosprávny kraj. Ľudia
z Čadce a širokého okolia už nebudú musieť absolvovať
desiatky kilometrov za potrebnými vyšetreniami do iných
nemocníc.

Športový areál
v Milošovej u Prívary
Veľkou mierou som sa podieľal na vybudovaní areálu
v Milošovej u Prívary, kde sa nachádza volejbalové aj
futbalové ihrisko. Musíme ukončiť 30-ročný amaterizmus
a neschopnosť vedenia mesta a riešiť problémy Čadčanov.
Šport v tomto meste musí znova ožiť.

Detské ihrisko
na Hviezdoslavovej ulici
Ako otec detí chcem, aby malí Čadčania vyrastali
v bezpečnom prostredí a mali priestor na oddych.
Z vlastnej iniciatívy som podporil výstavbu detského
ihriska na Hviezdoslavovej ulici. Toto dielo by sa
nepodarilo zrealizovať bez podpory obyvateľov ulice
a dobrých ľudí, ktorí túto myšlienku podporili.
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Kto ma podporuje
Verím, že Čadcu môžeme zmeniť na domov len spoločne. Je potrebné, aby sa na veciach
verejných podieľali všetci občania mesta. Ich hlas je rovnako dôležitý ako hlas politikov.
Ďakujem všetkým ľuďom, ktorí ma na tejto ceste podporujú.

Ľubica Levčík Poláková

lekárka v Gynekologicko-pôrodníckej ambulancii v Čadci

Prečo voliť Jožka Pajera? Je to nová tvár, myšlienky, energia, čerstvý vietor v tomto meste. Žiadne prázdne
sľuby, ale reálne skutky. Zmeňme Čadcu na domov, na miesto športového a spoločenského vyžitia, na miesto
oddychu a relaxu pre nás všetkých. Zmeňme ho tiež na miesto práce, nových pracovných príležitostí, aby otcovia
neodchádzali od detí za prácou, aby rodiny žili spolu aj v tomto regióne. Dlhodobý cieľ, veľká vízia pre budúce
generácie a pre naše deti. Držme si palce a voľme. Osud nášho mesta je v našich rukách. Kysučania si to zaslúžia.

Jozef Marťák

tréner karate klubu ŠKP Čadca

Joža Pajera poznám už dlhé roky. Je to športovec telom i dušou a hovorí sa, že športovci väčšinou majú zmysel
pre fair-play. Tieto vlastnosti má aj Jožo. Využíva ich nielen v športovom, ale aj v osobnom a profesijnom
živote. Ako športovec má s týmito vlastnosťami všetky predpoklady na to, aby ako komunálny politik, čo sa
týka rozvoja športu a vytvorenia vhodných podmienok, urobil pre Čadcu strašne veľa. Uvedomuje si, že to nie
je beh na krátke trate, je to skôr maratón s veľkými prekážkami.

Michal Duraj

poslanec Mestského zastupiteľstva v Čadci

Jozef je pre mňa určite najlepší kandidát na post primátora, poznáme sa viac ako 15 rokov. Je to človek, ktorý
ma v komunálnej politike presvedčil o tom, že chráni záujmy obyvateľov mesta Čadca, chráni majetok mesta,
a hlavne, je to perfektný manažér, výborný otec, milujúci manžel, jednoducho človek, ktorý drží slovo a má
zásady. Je podľa mňa jediným, ktorý dokáže Čadcu pozdvihnúť na úroveň, akú si zaslúži. Jozef chce zmeniť
Čadcu na domov, a práve preto ho v tom chcem podporiť. Verím, že sa k nám pridajú aj ďalší a umožnia, aby
Čadca konečne zažila svoj rozkvet.

Pavol Prívara

vlakvedúci, ZSSK

S Jozefom sme od detstva kamaráti, poznám ho ako športovca a férového chlapa, ktorý dokáže posunúť naše
mesto dopredu. Má na to všetky predpoklady, ako človek aj ako manažér, určite ho budem voliť za primátora.
Vie, čo je to tvrdá práca, sebadisciplína, pokora a na ceste za svojím cieľom dokáže motivovať množstvo ľudí.

Boris Šeda

vedúci autoservisu

Naše mesto potrebuje na svojom čele človeka, ktorý má jasnú predstavu, ako má Čadca fungovať, čo všetko
treba postupne zlepšiť a opraviť. S Jozefom sa poznáme roky, je to človek, ktorý vždy dodržal slovo. Viem, že
tomu bude tak aj v prípade, že by sme ho zvolili za čadčianskeho primátora. Verím, že to spolu dokážeme.

kandidát na primátora mesta ČADCA

podpora | 9

Erika Jurinová predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja
Uvedomujem si, že spolupráca s mestami je v rámci kraja veľmi dôležitá. Musí to byť dobrý a silný strategický
partner. Jozef Pajer je dobrý manažér a verím, že bude vedieť zúročiť všetky svoje skúsenosti práve v tejto
oblasti. V spolupráci s mestom potrebujeme rozvíjať a budovať naše zariadenia. Prienikmi sú cesty, sociálne
zariadenia i nemocnice. Mesto Čadca má šancu zmeniť sa a začať sa konečne rozvíjať.

Jana Kiššová

poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky

Jozefa Pajera poznám celé roky ako mimoriadne čestného, slušného a poctivého človeka. Okrem toho, že
je mojím kolegom v strane SaS, poznám ho aj ako úspešného podnikateľa a športovca. Som presvedčená,
že úspešný podnikateľ, ktorý má za sebou skutočné výsledky, má obrovskú šancu ako primátor viesť mesto
úspešne a je schopný zodpovedne a efektívne nakladať s verejnými zdrojmi. Jozef má rozhodne moju podporu
a moju obrovskú dôveru. Som presvedčená, že Čadci pomôže k lepšiemu životu. Držím mu palce, aby v tejto
kandidatúre uspel. Držím palce nielen jemu, ale hlavne všetkým ľuďom v Čadci, pretože si zaslúžia dobrého
primátora.

Richard Sulík

predseda strany Sloboda a Solidarita

Jozef Pajer je náš kandidát na primátora, okrem toho je tiež dlhoročným členom SaS. Poznám sa s ním možno
8 rokov. Jozef je narodený v Čadci, je Čadčan, žije tu celý svoj život. Som presvedčený, že ak bude zvolený
za primátora, a úprimne mu to prajem, lebo s mestom a krajom skutočne žije, že z Čadce urobí lepšie miesto
pre život, či už sa jedná o kultúrne zariadenia, športové príležitosti, voľnočasové aktivity, aby sa z Čadce stal
skutočný domov.

Milan Laurenčík

podpredseda Žilinského samosprávneho kraja

Jožko Pajer je nielen členom našej strany, ale je to aj môj dobrý kamarát. Poznáme sa prakticky od doby, keď
sme stranu založili. Odvtedy sme v strane SaS aj vo chvíľach dobrých, aj vo chvíľach, keď bolo horšie. Vydržali
sme až doteraz a snažíme sa pracovať tak, aby sme posunuli našu republiku, naše kraje, kde pôsobíme, trochu
vyššie a trochu inde. Som rád, že Jozef Pajer sa rozhodol kandidovať na primátora. Je to skúsený komunálny
politik, poslanec a verím, že ak bude zvolený za primátora Čadce, tak to pre mesto bude plus. Body, ktoré si dal
do programu, určite splní, budeme mu v tom fandiť a držať palce.

Peter Senko

pekár, Kysucké pekárne

Jozef mi nezištne pomohol, keď som sa presťahoval do Čadce, s prácou aj osobne, odvtedy sme kamaráti. Keď
som sa dozvedel, že ide kandidovať na primátora, hneď som vedel, že je to ten správny človek na túto funkciu.
Keď sa pozriete na jeho program, zistíte, že tam má reálne ciele, ktoré môže splniť, a ktoré prinesú lepšie
podmienky pre život v našom meste. Viem, že Jozef si túto šancu plne zaslúži.

René Mrenka

majiteľ cykloservisu a predajca bicyklov, bývalý reprezentant

a dorastenecký majster ČSSR v cyklistike
Odpoveď na otázku, prečo budem voliť Jožka Pajera je v mojom prípade jasná. Nielen preto, že sme obaja
športovci a kamaráti, ale hlavne preto, že Jozef je tímový hráč. Ako športovec verím, že je tým správnym
komunálnym kandidátom. Rád ho podporím a vyzývam aj ostatných, ktorí sa zaoberajú športom v Čadci, aby
Jozef mohol pracovať na zlepšení športových podmienok pre naše mesto.
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Chrumkavá jesenná kačica na jabĺčkach
Príprava
Očistené a vysušené kačacie
stehná posolíme a necháme
odležať. Zatiaľ si pripravíme
jablká, ktoré ošúpeme, krájačom rozkrojíme a naukladáme
na plech. Na jabĺčka položíme
stehná a podlejeme vodou,
ktorú môžeme mierne posoliť. Celý plech zakryjeme
a dusíme do mäkka. Aby bola
kačica chrumkavejšia, na záver
zmiešame 1 kávovú lyžičku
medu so sladkým vínkom
(pozn.: my sme použili zn. Pedro
Ximenez, výborne sa hodí). 

Tajnička
European
Values
Study

oddeľoval

ČO potrebujeme
 kačacie stehná
 soľ
 jablká
 med
 slaninka
 kapusta
 biele víno

Zmesou potrieme stehná
a dáme odkryté zapiecť.
Pre labužníkov môžeme
na kačacie stehná položiť
plátky prerastenej slaninky
a dáme odkryté zapiecť spolu
s potretou kačkou (prípadne
kačku/stehná dusíme spolu
s kapustou). My sme podávali
stehná s domácou cesnakovou
kapustou, ktorú sme si pripravili dusením deň vopred,
a ku ktorej sa dusené
jabĺčka veľmi chuťovo hodili.

Skvelý recept
od mojej manželky
Gabriely.

Dobrú chuť! 

Dajte si od politiky na chvíľu pauzu a zrelaxujte svoju myseľ pri lúštení tajničky
naša
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Čakajú nás najdôležitejšie voľby
za posledné desaťročie
Príďte
voliť!
Milí Čadčania, 10. novembra nás čakajú veľmi dôležité voľby.
Dovolím si tvrdiť, že budú jedny z najdôležitejších v tomto
desaťročí a poviem aj prečo.
Obyvatelia sú už unavení
riešeniami typu „dáme vám
všetko zadarmo”, pretože
vedia, že ide o nesystémové
kroky zakrývajúce len vlastnú
neschopnosť vládnuť. Dávanie
zadarmo je tá najprimítvnejšia
forma kupovania si voličov
a je o to viac nemorálna, že
niekto veci „zadarmo” bude
musieť v konečnom dôsledku
zaplatiť. Takéto kroky sú dôkazom morálnej a profesionálnej
vyprázdnenosti strany, ktorá
ich navrhuje.
Život pod ľavicovo orientovanou vládou vôbec
nesmeruje k pomoci
sociálne slabým,

chudobným, ani takým, čo si
už sami pomôcť nedokážu.
Práve naopak, posledné roky
nás presvedčili o tom, že
takéto vládnutie je len pretvárkou popri obohacovaní
mocných, „našich ľudí” a oligarchov v pozadí. Občan pre
nich nič neznamená. Vždy,
keď sa v krajine dostane
k moci sociálna demokracia,
znamená to v skutočnosti
postupný koniec demokracie.
V našej republike začínajú
postupne ožívať mafiánske
praktiky 90. rokov, sú vraždení novinári, poľnohospodári sú násilne
pripravovaní o svoju
pôdu, cudzinci utlá-

čaní, učitelia a zdravotníci
ponižovaní a študenti obviňovaní z pokusu o štátny
prevrat.

Čadca by mohla byť krásnym
a prosperujúcim mestom.
Reálne však vidieť, ako upadá.
Doprava v meste kolabuje,
cesty a chodníky sú zdemolované, životné prostredie
je znečisťované odpadkami
a špinou v uliciach, športoviská sú v nedohľadne a hospodárenie s verejnými financiami je netransparentné. Zo
zastupiteľstiev neexistujú záznamy a občania tak nemajú
ani možnosť vedieť, o čom sa
rozhoduje. Reálny stav nášho

mesta pociťujú obyvatelia
zväčša negatívne.
Nie som dokonalý kandidát
a možno by si mnohí z vás
predstavili na mojom mieste
niekoho iného. Viem však, že
naše mesto nespasia rýchle
riešenia, ale tvrdá a systematická práca. Budeme mať
plné ruky práce napraviť škody
po predchádzajúcich vedeniach mesta. My, Kysučania,
sme však už veľakrát v histórii
tejto krajiny ukázali, že ak sa
spojíme vieme vecami pohnúť.
Príďte voliť, vy ste Čadca.

Naše mesto nespasia rýchle riešenia,
ale tvrdá a systematická práca.

kandidát na primátora
mesta ČADCA

Náš plán
pre Čadcu
1. Rozhýbme kolabujúcu dopravu

Budem aktívne riešiť dopravnú situáciu v našom meste.
Vybudujem cyklotrasu nielen ako možnosť rekreácie,
ale aj ako jedno z riešení odľahčenia ciest.

2. Chodníky a cesty sú vizitkou mesta

Obnovím cesty a chodníky v meste a na sídliskách.

3. Pracovné príležitosti pre ľudí

Využijem priemyselný potenciál mesta, aby ľudia neodchádzali
za zamestnaním do iných regiónov.

4. Progres mesta začína férovými daňami

Znížim dane a poplatky pre fyzické i právnické osoby v meste Čadca.

5. Podporme športové vyžitie v meste

Vybudujem multifunkčnú halu s ľadovou plochou s celoročnou
využiteľnosťou na športové, kultúrne a spoločenské akcie.
Jedným z mojich riešení bude aj obnova malých športových
ihrísk medzi bytovkami a na sídliskách.

6. Viacúrovňové parkovacie domy sú riešením

Prehodnotím súčasný parkovací systém v meste a aktívne sa
postavím za vybudovanie nových parkovacích domov.

7. Čistota mesta je prvoradá

Zvýšim počet kontajnerov na triedený aj komunálny odpad
a zabezpečím primeranú frekvenciu odvozu. Ulice musia byť čisté!

8. Čadčania si zaslúžia pekné a bezpečné mesto

Postarám sa o obnovu oddychovej zóny v centre mesta Čadca,
o zvýšenie bezpečnosti obnovou kamerového systému,
a zasadím sa aj o aktívnu spoluprácu s mestskou políciou.

9. Hovorme o potrebách a problémoch mesta verejne
Zavediem priame prenosy z mestských zastupiteľstiev.
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