HODNOCENÍ ČINNOSTI ZDRAVÉHO MIKROREGIONU“DRAHANSKÁ VRCHOVINA“
ZA ROK 2014
Svazek obcí „Drahanská vrchovina“ (dále jen Mikroregion DV) tvoří 11 obcí, 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 i nadále Mgr.Petr
Halas,místostarosta 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 se 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 2014 projednávala správní rada pravidelně každý měsíc hospodaření svazku, dále
získávání dotací, spolupráci s Barvínkem, Drnkou a Lipkou, spolupráci s MAS Moravský Kras,
přípravu kampaní a pořádáná osvětových kampaní typu Dny Země, Dny bez tabáku, Dny bez úrazu a
Dny zdraví, přípravu kulatých stolů , veřejného fóra a činnost škol a podíl obcí na jejich financování,
internetové stránky, přípravu Družebního styku, přípravu na obhajobu kategorie B, převod majetku
pořízeného z dotací, aktualizaci strategického plánu, přípravu plánu a rozpočtu na rok 2015 a činnost
mikroregionu v NSZM.
Součástí programu správních rad bylo také projednávání úkolů, které vyplynuly jednak
z jednání veřejného Fóra v Drnovicích v červnu 2013 na období 1.pololetí 2014
 Podporovat drobné zemědělce a místní produkci zemědělské výroby
 Zajišťovat stavební parcely pro stavbu RD
 Podpořit cyklobusy
 Podporovat činnost kulturních komisí
 Zřizovat sportovní kroužky pro děti z mateřských škol

a z Fóra v červnu 2014 na období 2.pololetí roku 2014. Jednalo se o úkoly.






Medializovat třídění odpadků
Vyčistit Ruprechtovský rybník
Vybudovat cyklostezku Ruprechtov –Podomí
Organizovat výlety dětí, žáků a seniorů do okolních obcí mikroregionu
Udržovat kulturní tradice a zvyky

Členové správní rady byli také pravidelně informováni o činnosti mikroregionu v oblasti
MA21 a to zejména o plnění kritérií , které musí mikroregion splnit, aby obhájil kategorii B, kterou
získal jako jediný mikroregion v ČR. Jedná se o:
 Zapojování veřejnosti do plánování , např. pořádní kulatých stolů a Fóra
 Zveřeňování zpráv o činnosti v médiích
 Zveřejňování aktivit na webu mikroregionu
 Pořádání osvětových kampaní ke Dnům Země, Dnům bez úrazu a Dnům Zdraví
 Projednat akční plán zlepšování a zprávu o činnosti mikroregionu o MA21 na správní radě
 Finančně podporovat akce z oblasti MA21 v obcích mikroregionu
 Mít Strategický plán
 Získat externí zdroj pro realizaci MA21



Stanovit a sledovat indikátory

Mikroregion je také aktivním členem MAS Moravský kras, který sdružuje obce,
podnikatele a sdružení působící na území mikroregionů - Moravský kras, Drahanská vrchovina,
Časnýř, Protivanovsko a Černohorsko.
Mikroregion DV má uzavřené partnerské smlouvy nejen s o.s. Drnka v Drnovicích ,
s o.s. Barvínek v Podomí , a se vzdělávacím střediskem Lipka Brno, pracoviště Rychta Krásensko, ale
také se Základními školami v Drnovicích a Podomí a s restaurací Sport v Drnovicích a do roku 2014
také partnerské smlouvy o spolupráci při realizaci kampaní Dny země, Dny bez úrazu, Dny bez tabáku
a Dny zdraví také s mateřskými školami.
V roce 2014 proběhly v obcích mikroregionu akce:
Kulaté stoly v Krásensku , Nemojanech a Nových Sadech
Veřejné Fórum 2. června 2014
v KD v Drnovicích . Zúčastnilo
mikroregionu včetně 14 zástupců ze ZŠ Drnovice a ZŠ Podomí.

se ho 45 zástupců obcí

Kampaň Den Země, do které se stejně jako v předchozích letech zapojila většinu obcí, většina
mateřských a základních škol, neziskové organizace Drnka a Studánky a Středisko ekologické
výchovy Rychta Krásensko. Pořádány byly výlety, výstavy s ekologickou tematikou, besedy, tradiční
sázení stromů a úklid veřejných prostranství v jednotlivých obcích.
Kampaň Týden bez úrazů, která měla podobu osvětové preventivní kampaně v mateřských školách,
při níž jsme spolupracovali se Státním zdravotním ústavem Brno. 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. Kampaně se zúčastnily děti z mateřských škol Olšany,
Krásensko, Ruprechtov, Podomí, Račice-Pístovice, Drnovice, Nemojany a Luleč
Správní rada sledovala také plnění stanovených indikátorů UR a činnost škol.
Pro sledování úspěšnosti postupu při naplňování Strategie UR, si stanovil mikroregion tři
indikátory udržitelného rozvoje,
 „Nakládání s komunálním a biologickým odpadem“ , které se řeší pomocí údajů z obcí a
svozové firmy Respono a indikátor „Cesty dětí do školy“ , který řešíme pomocí údajů ze
základních škol.
Informace o činnosti škol získáváme jednak od starostů obcí a jednak od ředitelů škol a také
pravidelným ročním projednáváním na dubnové správní radě o podpoře dvou úplných základních
školách v Drnovicích a Podomí.
Z informace vyplynulo, že systém financování škol není úplně jasný a v našem případě zejména obce
Podomí nebo Drnovice budou žádat obce Krásensko, Ruprechtov, Ježkovice, Račice-Pístovice, Luleč
atd s umístěnými žáky v těchto školách o příspěvky na dofinancování provozu.
Z diskuse ale také vyplynulo, že všechny obce provoz základních i mateřských škol podporují a to
podle svých finančních možností.

