Volební program

Blatná 2014
Chceme bezpečné město. Zaměříme se na prevenci rizikového projevu chování
u mládeže (zejména v oblasti užívání návykových látek). Pro občany a ochranu jejich
domů vytipujeme ve spolupráci s policií místa a lokality pro častější namátkové kontroly
k posílení prevence kriminality.
Chceme efektivní městskou policii. Naše představa o chodu městské policie vychází
z předpokladu, že policisté především zajišťují veřejný pořádek ve městě a vykonávají
pochůzkovou činnost. Městská policie bude sloužit občanům, bude dávat podněty a
zajišťovat další opatření, která zvýší bezpečnost občanů.
Chceme čisté a zelené město. Využijeme nezaměstnané na zajištění údržby veřejných
prostranství, parku a veřejné zeleně pod vedením Technických služeb města Blatné.
Podpoříme vznik dalších oddechových zón, např. Lesoparku Vinice.
Chceme kvalitní a dostupné školství. Ve spolupráci s pracovníky blatenských
školských zařízení navrhujeme propracovat systém úzké spolupráce všech školských
zařízení ve městě. Podporujeme spolupráci místních škol a podniků. Prioritou je
zachování střední školy na území města a uspokojení žadatelů o umístění dětí v
mateřských školách.
Chceme rozšiřovat sportovní vyžití ve městě. Budeme prosazovat vybudování
víceúčelové sportovní haly, zimního kluziště a hřiště pro náctileté (skatepark, bikepark).
Chceme podporovat další rozvoj sociální péče. Budeme podporovat aktivity
příspěvkové organizace města Domov pro seniory Blatná a usilovat o prohlubování
spolupráce všech subjektů, které se v Blatné a okolí na poskytování sociální péče
podílejí. Zaměříme se na rozvoj sociálních služeb pro rodiny a děti. Budeme podporovat
vybudování nového domu s pečovatelskou službou.

Chceme usnadnit život handicapovaným spoluobčanům, maminkám s kočárky
a všem, kteří jsou pohybově omezeni. Jednou z našich priorit proto bude postupné
odstraňování bariér v našem městě. Základem je jejich zmapování a vyhodnocení
nejkritičtějších míst. Věříme, že nám pomůžete s jejich identifikací. Budeme podporovat
výstavbu výtahu v budově muzea a v poliklinice.
Chceme citlivý urbanistický rozvoj města. Zaměříme se na úpravu veřejného
prostoru. Je potřeba řešit dopravní situaci, zejména hustotu provozu a parkování
(osobních i nákladních aut). Prověříme možnost úpravy křižovatek na kruhové objezdy.
Pokusíme se najít nové využití pro chátrající domy ve městě.
Chceme podpořit aktivní občany, místní živnostníky a organizace. Prosadíme
jasná pravidla pro přidělování dotací sportovním a kulturním organizacím z finančních
prostředků města. Jejich rozdělování zveřejníme na oficiálních stránkách města. Chceme
ovlivnit, aby byly preferovány místní firmy při udělování malých zakázek pro město,
neboť jejich prosperita se městu vrátí zvýšením odvodu daní do městské pokladny a
snížením nezaměstnanosti.
Chceme pečovat o významné památky na území města. Praktickým krokem by
mělo být získání peněz na opravu blatenského kostela ve spolupráci s římskokatolickou
církví.
Chceme podpořit rozvoj cyklostezek. Naším záměrem je zavedení „cyklopruhů“ na
vozovkách a umístěním uzamykatelných stojanů pro jízdní kola na frekventovaných
místech, např. na náměstí, u pošty a polikliniky. Chceme navázat na již připravené
návrhy cyklostezek v našem městě a zajistit jejich dokončení. Infocentrum města bude
pružně reagovat na potřeby turistů.
Chceme zdravou a aktivní mládež. Budeme podporovat aktivity směřující ke
zvyšování fyzické kondice a v posilování návyku aktivního využívání volného času,
podpoříme materiální i personální podmínky pro plnění osnov tělesné výchovy na
základních školách.
Chceme slyšet vaše názory. Spojíme finanční a organizační možnosti města s vaší
aktivitou a vašimi projekty, budeme podporovat občanské aktivity tak, aby obyvatelé
Blatné a jejích osad měli větší možnost ovlivňovat chod a rozvoj města.
Chceme podporovat smysluplnou spolupráci s partnerskými městy. Preferujeme
jazykové výměnné pobyty dětí a kontakty sportovních oddílů i dětí ze zájmových
organizací, které vyvíjejí činnost na území našeho města, např. rybářů a modelářů.
Chceme kulturu pro všechny občany města. Budeme podporovat a organizovat již
tradiční společenské akce (rybářské slavnosti, pouť, vánoční trhy ad.), ale i nové
projekty, např. reprezentativní ples města, stálé muzejní expozice navazující na tradice
ve městě, např. město růží, výroba elektrických kytar.

