Regionálne stretnutie v Smolinskom
Po verejných obecných stretnutiach
stretnutiach vo všetkých členských obciach a mestách sa konalo regionálne
stretnutie
e v Smolinskom,
stretnuti
Smolinskom, ktorého sa zúčastnili nielen občania územia Partnerstva, ale aj členovia
verejnoverejno-súkromného
súkromného partnerstva. Na tomto stretnutí bola predstavená tzv. analýza silných a slabých
stránok, príležitostí a ohrození, ktorá bola spracovaná na podklade rozboru odpovedí z dotazníkového
prieskumu a z obecných stretnutí. Vyprofilovali sa silné a slabé stránky,
stránky, príležitosti a ohrozenia
rozvoja života v obciach Partnerstva pre Horné Záhorie. Medzi silné stránky patria napr. parky, zeleò,
životné prostredie – okolie našich obcí, čistota, verejné priestranstvá, pestros( a množstvo
športových a kultúrnych podujatí,
podujatí, kultúra, kultúrny dom, ¾udové zvyky, tradície, aktivity, zve¾aïovanie a
rozvoj obcí, prí(ažlivé prostredie mimo obcí, vinohradníctvo, detské ihriská, vyžitie pre deti, pestrá
a rôznorodá krajina, šikovní a zruční ¾udia atï.
K slabým stránkam občania
občania priradili napr. nedobudovanú kanalizáciu, vodovod, cesty, chodníky
v zlom stave, nedostatočné usporiadanie verejnej
verejnej zelene a jej plocha, nedobudované verejné
priestranstvá, ïalej je to nedobudovaná a zastaraná infraštruktúra vo¾ného času, služby v obciach,
pracovné príležitosti, koordináciu a informovanos( o podujatiach, autobusové spoje, chýbajúce
cyklotrasy, nedostatočná
nedostatočná bytová výstavba, zanedbané vodné toky v obciach, kultúrnokultúrno-historické
pamiatky v zlom stave, nezáujem o veci verejné, zdravotníctvo v zlom stave, čierne skládky,
nedoriešený separovaný zber, nedobudovaná sociálna infraštruktúra a sociálne služby,
služby, slabá výmena
informácií v území atï.
Na základe názorov a návrhov občanov boli určené príležitosti, ktoré zahàòajú rozvoj kultúry
a športu, rozvoj základných služieb pre obyvate¾stvo, rozvoj cestovného ruchu, existujúce ubytovacie
kapacity na poskytovanie
poskytovanie ubytovacích služieb, rozvoj po¾nohospodárstva a vinárstva, rekonštrukcia
a propagovanie pamiatok, prepojenie obcí, prepojenie cyklotrás, využitie jódovojódovo-brómových vôd pre
účely wellness centier, tvorba a budovanie atrakcií v území, tvorba animačných programov
programov
(produktov) v území, budovanie agroturistických centier. A napokon boli určené aj ohrozenia, ktoré by
rozvoj aktivít mohli naruši(. Sú to predovšetkým neochota spolupracova(, vandalizmus, kriminalita,
agresivita, postoj
postoj obyvate¾ov k turistom a financie.
financie.

