Kandidát č. 2 na starostu obce Čachtice Mgr. Mária Blanárová

Môj návrh programu rozvoja obce Čachtice
Zakladá sa na reálnom posúdení súčasných finančných možností našej obce
a zohľadňovaní ďalších finančných a iných zdrojov pre budúce projekty

V OBLASTI INVESTÍCIÍ
Je pilierom ďalšieho rozvoja obce
















pokračovať v začatých projektoch
Drugetovská kúria – komplexná oprava, verejný priestor pre obyvateľov
s oddychovou zónou, kongresová sála, infocentrum...
hrad – využitie potenciálu pre získanie financií z prevádzky na možnosť
pokračovania v rekonštrukcií, zamestnať erudovaných sprievodcov
protipovodňové opatrenia – komplexný veľký projekt vyriešenie odvádzania
dažďovej vody, prívalové dažde, regulácia potokov v obci
miestne komunikácie , chodníky, v jednotlivých častiach dobudovať verejné
priestranstvá, cyklotrasy
územný plán obce – zaktualizovať, aby reflektoval na momentálne potreby obce
vytvoriť podmienky pre výstavbu ďalších nájomných bytov, nájsť lokalitu
pre individuálnu bytovú výstavbu
dokončiť rekonštrukciu ZOS, rozšírenie služieb o denný stacionár,
opatrovateľskú službu v rodinách, donáška obedov pre seniorov
dokončenie rekonštrukcie zdravotného strediska, vytvorenie podmienok
pre vznik nových odborných ambulancií napr. ortopéd, internista, neurológ...
oblasť verejného osvetlenia – rekonštrukcia a rozšírenie osvetlenia
využívanie možností financovania rozvoja z eurofondov – naprojektovať to,
čo obec aktuálne potrebuje
riešiť obnovu kina v kultúrnom dome
starostlivosť o obecný majetok, zabezpečiť efektívne fungovanie, rozvoj,
spoluprácu a podporu so základnou školou, materskými školami, ZUŠ, ZOS, KD
cintorín údržba, obnovenie pietneho miesta židovského cintorína
vybudovať bezbariérový prístup do budovy pošty, obecného úradu

SLUŽBY PRE OBČANA
Pre rodiny s malými deťmi:



zriadenie materského centra
zvýšenie príspevku pri narodení dieťaťa
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zriadenie nových ihrísk pre deti, využitie športových ihrísk, úprava a údržba
hracích plôch pre deti

Pre všetkých :



















podpora športovej činnosti v obci – prioritne futbal a najfrekventovanejšie druhy
športov
podpora a rozvoj školských aktivít, podpora a podchytenie talentov v ZŠ
podpora rozšírenia jazykovej a počítačovej gramotnosti v ZŠ
podpora kvalitného vzdelávania spolupráce vo všetkých smeroch
bezplatný prístup občanov k internetu
zlepšiť propagáciu obce za účelom rozvoja a skvalitnenia života v obci
zabezpečiť čistotu obce, doplniť lavičky na verejných priestranstvách
zákonne a pozitívne podporím domácich podnikateľov a podnikateľov
z najbližšieho okolia vo využití ich odbornosti pri budovaní obce, budem
iniciovať pravidelné stretnutia s podnikateľmi
budem spolupracovať s podnikateľskými subjektmi pri zamestnávaní našich
občanov
budem organizovať pravidelné verejné stretnutia občanov so starostom
budem pokračovať v doterajších kultúrnych a športových aktivitách, ktoré
reprezentujú našu obec
podporovať aktivity Jednoty Dôchodcov, Dobrovoľného Hasičského Zboru,
športovcov reprezentujúcich našu obec, Poľovnícke Združenie, Spolok
Čachtického Ringu, Krajinu Karpaty, Základnú školu, Materské školy, ZUŠ,
spoluprácu s Poľnohospodárskym družstvom
spolupráca s farským úradom a s cirkvami s pôsobnosťou na území obce
spolupráca s rómskou komunitou
nepodporím zvýšenie daní a poplatkov za odpad
skvalitnenie a modernizácia pohrebných služieb v obci – pomoc
s administratívou, organizácia a zabezpečenie poslednej rozlúčky

Pre seniorov









prednostné umiestňovanie klientov v našom ZOS
zriadenie príspevku na stravovanie dôchodcov, rozvoz obedov
podpora klubovej činnosti dôchodcov
rozšírenie opatrovateľskej služby v rodinách odkázaných na pomoc
opatrovateľskej služby
zabezpečenie zdravotnej starostlivosti starším, chorým a osamelým občanom
citlivo zvažovať výšku daní a poplatkov v rodinách sociálne slabších, ZŤP
podpora a pomoc – sociálne poradenstvo a sociálna kuratela

