Mgr. Michaela Zimanová, PhD.
nezávislá kandidátka na starostku obce
Dobrý deň, milí spoluobčania.
Dovoľte mi, aby som sa vám predstavila. Volám sa Michaela
Zimanová (rod. Chvojková), mám 33 rokov a chcela by som
kandidovať na miesto starostky našej obce. Narodila som sa
a vyrastala v Trebostove. Po absolvovaní gymnázia Viliama Paulinyho-Tótha som úspešne
ukončila vysokoškolské štúdium v odbore učiteľstvo akademických predmetov matematika –
anglický jazyk, a následne si k nemu dorobila aj doktorát z matematiky. Zamestnala som sa
ako učiteľka v základnej škole Hurbanova v Martine, no v súčasnosti som na rodičovskej
dovolenke s našou takmer dva a pol ročnou dcérkou. Práve v tomto období som si začala viac
všímať dianie v obci a rada by som prispela k jej rozvoju.
Viem, že v súčasnej dobe nie je jednoduché organizovať rôzne akcie, kde by sme sa my,
Trebostovčania, mohli stretávať a navzájom sa spoznať, avšak rada by som urobila všetko
preto, aby sa život v našej obci rozprúdil. Nechcem písať pekný program plný nereálnych
cieľov, skôr by som chcela predstaviť ideu, ako zapojiť do života v obci predovšetkým deti a
mládež, podporiť ich kreatívneho a športového ducha. Samozrejme, chcem pokračovať
v aktivitách a projektoch, ktoré sú už správne rozbehnuté a budem sa snažiť naplniť čo
najviac vašich prianí a podnetov.
Spoločenský život v obci
-

-

-

Organizovanie akcií pre deti (karneval, deň detí, šarkaniáda, Mikuláš, novoročná
guľovačka, súťaž v stavaní snehuliakov, ...)
Spoznávanie sa navzájom (fašiangový sprievod a zábava, stavanie mája, jánska vatra,
swap = výmena oblečenia, stretnutie seniorov, vianočné trhy, vítanie novonarodených
detí ...)
Športové aktivity (letný futbalový turnaj pre deti aj pre dospelých, nohejbalový turnaj,
stolnotenisový turnaj, podpora futbalového klubu, vytvorenie žiackeho futbalového
tímu, vytvorenie klziska počas zimných mesiacov ...)
Informácie o dianí v obci zverejňovať nielen na oficiálnych stránkach obce, ale aj na
iných sociálnych sieťach (napríklad Facebook)
Podpora dobrovoľného hasičského zboru v obci

Pokračovanie v rozbehnutých projektoch
-

Vybudovanie detského ihriska
Rekonštrukcia budovy materskej školy
Vybudovanie kanalizácie
Dobudovanie verejného vodovodu v častiach obce, v ktorých sa ešte nenachádza
Separácia všetkých druhov odpadu (častejší vývoz kontajnerov)
Geodetické zameranie starého cintorína, vybudovanie nových hrobových miest
a urnového múru.

