HODNOCENÍ ČINNOSTI ZDRAVÉHO MIKROREGIONU
“DRAHANSKÁ VRCHOVINA“ V ROCE 2012
Svazek obcí „Drahanská vrchovina“ (dále jen Mikroregion DV) tvoří 11obcí, ležících
západně od města Vyškova: Drnovice, Ježkovice, Krásensko, Luleč, Nemojany, Nové Sady,
Olšany, Podomí, Račice-Pístovice, Ruprechtov a Studnice.
Správní rada mikroregionu
Správní radu mikroregionu tvoří starostové obcí. Předsedou správní rady je Mgr. Petr
Halas, starosta obce Luleč a místopředsedkyněmi jsou Dana Křížová, starostka obce Olšany a
Hana Šíblová, starostka obce Krásensko.
Správní rada se scházela pravidelně 1x měsíčně a na svých schůzích řešila problémy,
které se týkaly životního prostředí, vzdělávání, rozvoje cestovního ruchu, bezpečné dopravy,
školství, řešení odpadového hospodářství, propagace a dalších. Ze zápisů správních rad je
patrné, že projednávání některých problémů nebylo jednoduché a že se k nim správní rada
musela vracet.
V roce 2012 projednávala správní rada pravidelně hospodaření svazku, dále získávání
dotací, spolupráci s Barvínkem, Drnkou a Lipkou, spolupráci s MAS Moravský Kras a činnost
mikroregionu v NSZM. Dále řešila přípravu kampaní, problém nakládání s komunálním
odpadem (indikátory, nákup odp.košů a kontejnerů), odstraňování černých skládek, přípravu
kulatých stolů, veřejného fóra a obhajoby kategorie B, činnost škol a podíl obcí na jejich
financování, podporu alternativní energetiky, zhotovení kalendářů, rozvoj naučných stezek a
cyklostezek, internetové stránky, strategický plán.
Správní rada nejméně 1x ročně projednávala také Desatero úkolů, které vyplynuly
z jednání veřejného Fóra v Drnovicích v červnu 2011 a 2012 a to např. získávání financí na
hřiště, prosazování dotací z EU, finanční přerozdělování daní pro obce, zajišťování a
podporování sázení stromků kolem cest a obnovování polních cest.
Správní rada byla pravidelně informována o činnosti mikroregionu v oblasti MA21.
Problémy MA21 (místní agenda 21.století) se začal mikroregion zabývat až od roku
2006, kdy se stal členem NSZM (Národní síť zdravých měst). Od té doby začal mikroregion
plnit kritéria MA21 a postupně se z „kategorie začátečníků“ dostal do kategorie D, C a nakonec
v roce 2009 do kategorie B a to jako jediný mikroregion v ČR, což platí i v roce 2012.
Splnění všech kriterií MA21 kategorie B (nejvyšší dosažený stupeň v ČR) musel
mikroregion v roce 2012 prokázat nejprve při tzv. veřejné obhajobě, která se konala dne 14.
října v Drnovicích za účasti členů pracovní komise při RVUR (Rada vlády pro udržitelný
rozvoj) a zástupců obcí, neziskovek, podnikatelů a škol z mikroregionu DV. Následně na
veřejné obhajobě v Praze 20. listopadu v Kaiserštejnském paláci v rámci konference NSZM,
za společné účasti dalších 7 měst ČR, které splnily rovněž kriteria kategorie B.
Za mikroregion se obhajoby zúčastnili předseda Mgr. Petr Halas, místopředsedkyně
Dana Křížová, koordinátor Mgr. F. Vlk a vedoucí Rychty Mgr. Zdeňka Jičínská.
Mikroregion v roce 2012 získal také ocenění v soutěži O lidech s lidmi a cenu za kvalitu
ve veřejné správě Ministerstva vnitra za aplikaci metody místní agenda 21.
Mikroregion je také aktivním členem MAS Moravský kras, která sdružuje obce,
podnikatele a sdružení působící na území mikroregionů - Moravský kras, Drahanská vrchovina,
Časnýř, Protivanovsko a Černohorsko.

MAS Moravský kras mimo jiné umožňuje obcím mikroregionu, podnikatelům a
organizacím získávat dotace ze strategického plánu LEADER, který je základním rozvojovým
dokumentem MAS Moravský kras na období 2008-2013. Dotace z tohoto plánu již získaly např.
obec Ruprechtov na opravu kapličky, obec Račice-Pístovice na nové víceúčelové hřiště a obec
Studnice na naučnou stezku. Některé obce pomohly zajistit dotace svým neziskovým
organizacím, např. obec Olšany pro Sportovní klub na nákup mobiliáře. V roce 2012 byly
získány díky členství v mikroregionu a členství v MAS Moravský kras dotace na rekonstrukci
ubytovny v Podomí ( 298 000,-), ZD Kojál v Krásensku na výrobnu krmiv (749 000,-), Sokol
Podomí na rekonstrukci hřiště (449 000,-), obec Drnovice na rekonstrukci jeviště v Kulturním
domě (166 071,-), hasiči Luleč na stavební úpravu požární zbrojnice (443 221,-) a Nové Sady
na obecní dům (370 811,-).
Kromě uvedených částek čerpal mikroregion v roce 2012 také dotaci z Revolvingového
fondu MŽP „Uplatňování principů udržitelného rozvoje mikroregionu DV“ (např. na nákup
odpadkových košů a kontejnerů na bioodpad jsme čerpali dotaci ve výši 166 217,- Kč, na
dodávku fotovoltaických panelů částku 123 840,- Kč a na realizaci kampaní ve výši 73 500,Kč) a dotaci z Jihomoravského kraje ve výši Kč 25 000,- na kampaň Dny zdraví.
Partnerství
Mikroregion DV má uzavřené partnerské smlouvy nejen s o.s. Barvínek v Podomí,
s o.s. Drnka v Drnovicích a se vzdělávacím střediskem Lipka Brno, pracoviště Rychta
Krásensko, ale také se Základními školami v Drnovicích a Podomí a s restaurací Sport
v Drnovicích.
V roce 2012 proběhly v obcích mikroregionu akce:
Kulaté stoly
Uskutečnily se ve Studnicích v únoru na téma „Aktualizace obecního plánu“ , v Podomí
v březnu na téma „Umístění větrné elektrárny“ a v Nových Sadech v dubnu na téma „Komunitní
plánování“.
Veřejné Fórum
Proběhlo dne 22. června v KD v Drnovicích. Zúčastnilo se ho 25 zástupců obcí mikroregionu
a 8 zástupců ze ZŠ Drnovice a Podomí. Na tomto fóru byly zhodnoceny jednak závěry z Fóra
v roce 2011 a jednak stanovena témata, která by měl řešit mikroregion v dalším období.
Kampaň Den Země
Stejně jako v předchozích letech se nám podařilo zapojit většinu obcí, velkou část mateřských
a základních škol, bohatá byla i nabídka akcí ze strany neziskových organizací (sdružení Drnka,
Středisko ekologické výchovy Rychta Krásensko, sdružení Studánky aj.). Pořádány byly
výlety, výstavy s ekologickou tematikou, besedy, tradiční sázení stromů a úklid veřejných
prostranství v jednotlivých obcích.
V roce 2012 se do kampaně zapojilo 7 mateřských škol (Luleč, Studnice, Olšany, Ruprechtov,
Krásensko, Drnovice, Račice-Pístovice).
KampaňDen bez tabáku
Kampaň Dny bez tabáku proběhla ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem, který pro žáky
základních škol Podomí a Drnovice připravil interaktivní besedy a přednášky. Žákům 1. stupně
byl určen program Cigaretka Retka a žákům 2. stupně program Jak se nestát závislákem.

KampaňDny zdraví
Proběhla v říjnu a opět byly aktivní obě úplné základní školy v Drnovicích a Podomí a mateřské
školy v Račicích-Pístovicích, Ruprechtově, Olšanech, Krásensku, Lulči a SEV Lipka –
pracovišti Rychta Krásensko.
KampaňTýden bez úrazů
Kampaň Týden bez úrazů měla podobu osvětové preventivní kampaně (besedy a soutěže) v
mateřských školách. Stejně jako v případě Dnů bez tabáku jsme spolupracovali se Státním
zdravotním ústavem. Děti se interaktivní formou dozvěděly o zásadách bezpečnosti v dopravě,
o chování v neobvyklých životních situacích a rovněž si mohly vyzkoušet první pomoc při
úrazu. Proběhlo celkem 12 přednášek (MŠ Olšany, MŠ Krásensko, MŠ Luleč, MŠ Ruprechtov,
MŠ Podomí, ZŠ a MŠ Račice-Pístovice).
KampaňTýden mobility
Kampaň k Evropskému týdnu mobility proběhla ve spolupráci s týmem NAKOLOBCE.CZ,
který pro žáky 1. stupně základních škol Drnovice a Podomí připravil interaktivní workshopy
věnované tématům šetrná doprava, bezpečnost v provozu a silniční pravidla. Součástí
výukových programů byla také jízda zručnosti na koloběžkách, ve které nejlepší získali
zajímavé ceny. Pro rodiče a učitele byly určeny publikace a výukové listy BESIPu věnované
bezpečnosti v dopravě a dopravní výchově. Celkem proběhlo 6 přednášek pro 7 tříd. V rámci
obou akcí byla zajištěna distribuce reflexních pásek.
Třídění odpadů
V roce 2012 došlo k přikoupení dalších 14 košů vč. stojanů (7x Drnovice, 7x Studnice), 8 košů
na psí exkrementy vč. stojanů (2x Nemojany, 3x Luleč, 3x Nové Sady) a 5 posypových beden
(3x Podomí, 2x Olšany).
Nákup kontejnerů pro bioodpad
V roce 2012 byly v rámci projektu pořízeny další 4 kontejnery na bioodpad pro obce
Ruprechtov, Krásensko, Ježkovice a Račice-Pístovice.
Seminář o environmentálně šetrném provozu veřejných institucí
Seminář byl uspořádán formou tematické exkurze v květnu 2012 v Krásensku ve Středisku
ekologické výchovy Rychta. Seminář představil fungování větrných a fotovoltaických
elektráren a nabídl seznámení s principy zeleného úřadování. Součástí semináře byla exkurze
po zajímavých rozvojových projektech v Krásensku. Účastníci navštívili ovocný sad starých
odrůd a kompostárnu Krásensko.
Instalace fotovoltaických panelů na osvětlení veř. ploch
Fotovoltaické panely na osvětlení úředních desek byly dodány do 3 obcí - Ruprechtova, Podomí
a Račic-Pístovic a fotovoltaické lampy na osvětlení veřejných prostranství byly dodány do
Račic-Pístovic na osvětlení kapliček a do Drnovic na osvětlení hřbitova.
Stanovení a sledování indikátorů UR
Aby bylo možné sledovat úspěšnost postupu při naplňování Strategie UR, stanovil si
mikroregion tři indikátory udržitelného rozvoje, z nichž dva byly sledovány a vyhodnocovány
společností TIMUR („Nakládání s komunálním a biologickým odpadem“) a jeden „Cesty dětí
do školy“ vyhodnocen pomocí úplných základních škol Podomí a Drnovice a neúplných
základních škol Račice-Pístovice, Nemojany a Habrovany.

Činnost škol
Byly projednány informace o podpoře úplných základních škol v Podomí a Drnovicích. Z
informace vyplynulo, že systém financování škol není jasný a konečné vyúčtování RUD
(rozpočtové určení daní) bude asi až v prosinci 2013 a podle toho bude zřizovatel školy
(v našem případě zejména obec Podomí nebo Drnovice) teprve žádat obce (Krásensko,
Ruprechtov, Ježkovice, Račice-Pístovice, Luleč atd.) s umístěnými žáky o příspěvky na
dofinancování provozu.
Z diskuse ale vyplynulo, že všechny obce provoz základních i mateřských škol podporují podle
svých možností.

