Ing.Patrícia Kavuličová, Jamník 323, 05322- kandidátka na starostku obce
Volebné zámery.
Naštartovať chcem nasledovné :
• stretávať sa s vami, vážení spoluobčania, postupne po jednotlivých uliciach a aj vekových
kategóriách, určiť spoločne s vami priority a hľadať cestu pri jednotlivých problémoch
• navrhnúť zastupiteľstvu, aby o určitej časti rozpočtu rozhodli priamo občania hlasovaním
• prehodnotiť a schváliť Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na najbližšie
roky – otvoriť verejnú diskusiu a dať dokopy tím ľudí, ktorý sa bude aktívne podieľať na
tomto významnom dokumente potrebnom pri získavaní dotácií
• na OÚ na prízemí zriadiť miesto prvého kontaktu pre starších a imobilných občanov
• zlepšiť informovanosť obyvateľstva pomocou SMS, keďže v čase hlásení nie je každý doma
• sprehľadniť web - stránku obce, zabezpečiť jej pravidelnú aktualizáciu, prepojiť so
sociálnymi sieťami a zaviesť rubriku odkaz pre starostu
• zrealizovať priestor pre cateringové firmy, aby sa v sále OÚ dali usporadúvať rôzne akcie
napr. rodinné oslavy
• spracovať projekt na výsadbu zelene v obci a revitalizáciu obecných priestranstiev (okolie
Jednoty, chodník od kostola k starej bytovke, skultúrnenie okolo obecných kontajnerov na
ihrisku atď.) a pristúpiť postupne k realizácii
• hľadať možnosti naplniť dlhodobý cieľ, a tým je výstavba telocvične, ktorú by si naša obec
zaslúžila
• spracovať projekt cyklistického chodníka v smere na Jamnícky mlyn a zapojiť sa aj do
projektov cyklotrás so susednými obcami
• vytvoriť zóny pre aktívny oddych na verejných priestranstvách v obci – napr. nadrozmerné
šachy , petang atď.
• hľadať spolu s drobnochovateľmi možnosti intenzívnejšieho využitia starej koniarne a jej
rekonštrukcie
• otvoriť diskusiu o ekologickom osvetlení obce
• zrekonštruovať multifunkčné ihrisko, zlepšiť jeho využívanie a organizáciu
• zabezpečiť mantinely na klzisko
• v zime zorganizovať obecné lyžiarske bežecké preteky
• organizovať voľnočasové aktivity pre rôzne vekové kategórie – knižné búdky, kreatívne
večery, charitatívne trhy, manželské posedenia, mamičkovské výmenné burzy
• zabezpečiť ranný dozor na prechode pre chodcov pre deti, ktoré prichádzajú k škole
• zlepšiť komunikáciu a spoluprácu s vládnymi organizáciami a ministerstvami a Košickým
samosprávnym krajom
• v maximálnej možnej miere využívať na rozvoj projekty z európskych fondov, z grantov a
nadácií

Rozvíjať a podporovať rozbehnuté :
• pokračovať zmysluplne v projektoch odkanalizovania a ČOV, pravidelne informovať o
legislatíve a povinnostiach obce a občanov pri spustení ČOV
• skultúrniť zberný dvor a zlepšiť jeho fungovanie
• podporovať všetky doterajšie kultúrne a športové aktivity
• spolupracovať so správcom farnosti, s vedením školy a škôlky a všetkými organizáciami v
obci - z oblasti kultúry, športu, osvety
• úzko spolupracovať so všetkými podnikateľskými subjektami v obci
V Jamníku, 1.10.2018

