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MUDr. Čeplíková: 

Ja by som mala jeden návrh v rámci čistoty mesta, či by mesto nemohlo usporiadať nejakú 

brigádu za čisté prostredie, za čisté okolie mesta, žeby sme sa zúčastnili viacerí. Ja si myslím, 

že keď aj nebude to stopercentné, ale furt lepšie ako nič.  

 

PhDr. Čižmár: 

Beriem to ako podnet, zároveň tak, ako to bolo už avizované aj na pracovných stretnutiach, 

takéto aktivity budú naďalej pokračovať. Jedna z nich prebiehala aj nedávno s vašou účasťou, 

keď sme robili spoločnú akciu pri príprave bikesharingu, takisto aj s vašou účasťou sme sa 

podieľali aj na príprave detského ihriska v areáli bývalej Mičurinky. Takéto aktivity sú 

plánované aj v sídliskových častiach mesta, kde budeme oslovovať aj tam žijúcich 

obyvateľov. Máme v pláne takto riešiť časť sídliska Juh, kde sme v pravidelnom kontakte 

s tam žijúcimi obyvateľmi. Takisto našou ambíciou a snahou je aj v prípade ukončenia 

rekonštrukcie niektorých objektov ako je napr. Materská škola Pri polícii pozvať aj poslancov 

a potom aj verejnosť na to, aby sme sa podieľali na revitalizácii niektorých priestorov. Určite 

budeme takéto aktivity organizovať v rámci jednotlivých častí mesta, tzn., aby sme zasiahli 

všetky časti mesta, alebo aspoň tie najdôležitejšie, kde si takýto zásah možno zo strany 

verejnosti tá situácia vyžaduje, takže určite sú v pláne. Tá aktivita na sídlisku Juh bola 

plánovaná práve na mesiac jún, len nám to nedovoľuje počasie. Momentálne ale každopádne 

zrealizujeme ju hneď ako to len bude možné. My koordinujeme niektoré činnosti aj 

s technickými službami v rámci porady technických zložiek. Čiže je našim záujmom jednak 

splniť to, čo sme sľúbili týmto obyvateľom a na druhej strane aj zveľaďovať priestor možno 

za minimálnych nákladov a hlavne s angažovaním verejnosti, pretože to je taká základná 

myšlienka, aby sme do toho zapojili širokú verejnosť. Tie akcie mali svoju dobrú odozvu aj 

v minulom roku, keď si pamätáte pri revitalizácii Marakany, alebo pri upratovaní parku, 

dúfam, že takto to bude pokračovať aj v aktuálnom roku 2020. Boli sme istým spôsobom 

limitovaný aj pandémiou, takže tam sme si nemohli dovoliť zhromažďovať ľudí na jednom 

mieste, alebo robiť nejaké spoločné aktivity. 

 
 


