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KANDIDÁTI NA POSLANCOV MESTA ZA MČ STRED
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RADI BY SME UPOKOJILI ULICU 28. OKTÓBRA

Rekonštrukciu ulice 28. októbra v úseku od Soblahovskej po Dlhé Hony 
sme sa snažili presadiť do rozpočtu už v roku 2021. Okrem výmeny povr-
chu vozovky sme navrhovali aj zriadenie vyvýšených priechodov pri dets-
kom ihrisku a vybudovanie nového priechodu pri ulici Dlhé Hony. Hlavne 
pre žiakov by sa cesta do ZŠ Dlhé Hony stala výrazne bezpečnejšou. 

Doteraz sa nám podarilo presadiť nové priechody na križovatke Inovecká - 
Dlhé Hony s doplnením nasvietenia. To prispeje k bezpečnosti chodcov 
nielen v noci, ale aj pri sychravom počasí. Radi by sme pokračovali v pre-
sadzovaní konkrétnych riešení, ktoré chránia najzraniteľnejších účastníkov 
premávky. Tými chodci rozhodne sú.

Milé Trenčanky a Trenčania, uchádzame sa o vašu dôveru vo voľbách do Mestského zastupiteľstva. Nižšie predstavu-
jeme niekoľko našich priorít pre MČ Stred. Okrem toho podporujeme napr. aj rekonštrukciu pešej zóny pri Dome 
armády, výsadbu zelene a rekonštrukciu Palackého ulice, ulice 1. mája a mnohé ďalšie. A samozrejme, sme pripravení 
aktívne riešiť všetky podnety, s ktorými sa na nás obrátite. Radi by sme vás poprosili, aby ste v sobotu 29.10. prišli 
voliť a dali nám dôveru pokračovať v našich už začatých aktivitách. 
 

REKONŠTRUKCIA CHODNÍKA NA LEGIONÁRSKEJ

Cez podnety VMČ Stred sme si dali naceniť rekonštrukciu chodníka popri 
Urbánkovi. Je to prvý krok na zaradenie investície do rozpočtu mesta. 
Frekventovaný chodník by potreboval nielen zmenu asfaltového povrchu 
na dlažbu, ale aj doplnenie o stomoradie - všade tam, kde to bude tech-
nicky možné (najmä z hľadiska šírky chodníka a inžinierskych sietí). 

Úsek od zastávky MHD Legionárska až po kostolík na Námestí sv. Anny, 
ako aj samotná frekventovaná zastávka, by získali nielen na kvalite, ale 
odstránili by sa rozpadnuté časti. Prípadná zeleň by zvýšila atraktivitu a v 
letných mesiacoch aj teplotný komfort pre chodcov.

DETSKÉ DOPRAVNÉ IHRISKO NA KARPATSKEJ

V minulosti nemalo mesto jasnú predstavu o celom území popri hrádzi na 
Karpatskej ulici. Vďaka našej snahe sa pred pár rokmi zrealizovalo v tejto 
lokalite nové moderné detské ihrisko. Je to však len prvá časť. Pre zvyšnú 
časť územia bol navrhnutý vznik detského dopravného ihriska.

Dopravné ihrisko dnes musí spĺňať kvalitatívne parametre, kde okrem cyk-Dopravné ihrisko dnes musí spĺňať kvalitatívne parametre, kde okrem cyk-
lopruhov, žel. priecestia a iných prvkov, musí mať aj vzdelávaciu miestnosť. 
Vznik ihriska by Trenčín zároveň zaradil k lídrom regiónu v tejto oblasti. 
Keďže sme komunikovali s autormi projektu, podarilo sa nám zmeniť 
plochu pre parkovisko na ďalšie ihrisko pre väčšie deti a tínedžerov. 
Po načítaní QR kódu si môžete zobraziť projekt od Ing. arch. Gugu.
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„S poslancami mestského zastupiteľstva R. Ščepkom a R. Medalom som, spolu s ďalšími občanmi, riešil najmä 
problém s chodníkom do Nozdrkoviec. Už od roku 2016 sa sami zaangažovali do riešenia problému s bez-
pečnosťou dopravy na tomto úseku, s ohľadom na našu dlhodobú iniciatívu. Podarilo sa nám dosiahnuť vy-
riešenie problému s chodníkom v nevyhnutnom rozsahu. To bol najväčší „projekt“. Ich ochota, trpezlivosť a aj 
iniciatíva s vlastnými návrhmi môže byť príkladom pre ostatných.” NOZDRKOVCE

František Bogdalík

Obrátiť sa na svojich poslancov má zmysel

Prečo kandidujeme v trojici?

Práca vo Výbore mestskej časti (VMČ) Stred

355

„S uvedenými pánmi poslancami som sa prvýkrát stretol na zasadaní Výboru mestskej časti (VMČ) Stred, kde 
som poukazoval na nevyhovujúci stav detského ihriska vo vnútrobloku na ulici 28. októbra. Páni poslanci sa od 
začiatku o problém ihriska aktívne zaujímali, boli ochotní osobne prísť na ihrisko a zistiť jeho stav, a diskutovať 
o návrhoch na zlepšenie jeho stavu. Vďaka ich pomoci a iniciatíve pri presadzovaní občianskych požiadaviek je 
ihrisko znova vyhľadávaným miestom pre rodiny s deťmi.”DLHÉ HONY

Štefan Varga

„Ako obyvateľka MČ Stred a volička oboch pánov poslancov Medala a Ščepka oceňujem ich ľudský prístup pri 
oboznámení sa s problematikou podnetu a osobnú angažovanosť pri hľadaní optimálneho riešenia. Veľkou 
mierou prispeli k riešeniu našich podnetov - rozšírenie MŠ 28. októbra na dvojtriedku, obnovu asfaltového povr-
chu okolo detského ihriska Medvedice a ku schváleniu vyčlenenia prostriedkov na projektovú dokumentáciu 
riešenia dopravnej situácie pred BD 1137 na ul. Inovecká.”28. OKTÓBRA

Miroslava Stacherová

Píše Richard Ščepko: „V týchto voľbách sa ku mne a Rišovi Medalovi, s ktorým spolupracujem už približne 10 rokov, pridal 
Michal Mazánik. Keď som v roku 2017 dostal prvý email od Michala, mal iba 15 rokov. Stretli sme sa a odvtedy takmer 6 rokov 
spolupracujeme. Michal už v tom čase riešil debarierizáciu priechodov, nízkopodlažnú MHD a kvalitu verejných priestorov. 

Za rok 2022 sme všetci traja podali 113 podnetov cez VMČ Stred – konštruktívne, aj s návrhmi riešení. Spoločne sme presadili Za rok 2022 sme všetci traja podali 113 podnetov cez VMČ Stred – konštruktívne, aj s návrhmi riešení. Spoločne sme presadili 
napríklad posilnenie MHD do OC Laugaricio, či riešili podnety od obyvateľov Slnečného námestia na upokojenie dopravy v 
tejto štvrti. Som presvedčený, že v prípade vašej dôvery, bude Michal veľkým prínosom pre našu mestskú časť. Mňa jeho vyz-
retosť, názorová vyrovnanosť, ochota diskutovať a hľadať riešenia presvedčila už dávnejšie.“ 

Okrem riešenia požiadaviek, ktoré nám adresujete vy, občania, 
sa snažíme prichádzať tiež s vlastnou iniciatívou.

Jedným z príkladov je zníženie oporného múrika v pod-
chode na Noviny. Vďaka úprave na seba navzájom uvidíte 
a obmedzili sa tak kolízie chodcov (detí) s cyklistami.

Čomu sa venujeme v podnetoch VMČ? požiadaviek sme podali 
od začiatku tohto 
volebného obdobia.

Ukážka požiadaviek za 
september 2022.

53%
našich podnetov po-
daných od januára 2022 
už je vyriešených.

113
nami podaných podnetov 
a návrhov za rok 2022.

Ak vás zaujal náš program, ale pochádzate z inej časti Trenčína, máme pre vás niekoľko tipov na kandidátov a kandidátky, s 
ktorými zdieľame podobný pohľad na budúcnosť mesta. Sú nimi Elena Gogoláková (č. 10, nezávislá) kandidujúca za MČ 
Sever a Ivan Hudcovský (č. 3, Progresívne Slovensko) a Ivan Králik (č. 7, Progresívne Slovensko) za MČ Západ. 

Objednávateľ: Ing. Richard Ščepko, Trenčín; Mgr. Richard Medal, Trenčín; Michal Mazánik, Trenčín 
Dodávateľ (tlač): INCOMP MEDIA, s. r. o., Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava, IČO: 45535396, IČ DPH: SK2023040723

KOHO VOLIŤ V OSTATNÝCH VOLEBNÝCH OBVODOCH?




