Zápis z Fóra

Zdravého mikroregionu „Drahanská vrchovina“,
konaného 9.6.2015 v kulturním domě v Drnovicích

Fórum zahájil Mgr.František Vlk, koordinátor mikroregionu, který představil Mgr.
Petra Halase, politika Zdravého mikroregionu. Mgr.Halas přivítal nejen zástupce NSZM
ing.Divákovou a Mgr.Petra Hermana, ale také starosty a starostky obcí, zastupitele,
ředitele a ředitelky základních a mateřských škol, zástupce obcí a žáky základních škol
mikroregionu.
Po tomto byli účastníci Fóra seznámeni s prezentací k řešení problémů 11P z roku
2014, kterou provedli členové vedení mikroregionu – předseda
Mgr.Petr Halas a
místopředsedkyně Dana Křížová a Hana Šíblová.
Po prezentaci se ujal slova ing.Dana Diváková , která účastníkům Fóra sdělila
jak bude průběh veřejného projednávání problémů mikroregionu vypadat a jakou úlohu
v něm jeho účastníci mají.
Účastníci Fóra byli rozmístěni u 8 tématických stolů z oblastí Veřejná správa,
Životní prostředí, Zdravý životní styl, Volný čas a společenský život, Vzdělávání a osvěta ,

Podnikání, Zemědělství a venkov a Cestovní ruch.
Žáci ZŠ Podomí a Drnovice, kteří se letos zúčastnili Fóra počtvrté, měli své dva
stoly.
Letos se Fóra zúčastnilo celkem 42 zástupců obcí, z toho 13 žáků základních škol
Drnovice a Podomí.
Zapisovatelkou problémů byla Světlana Švarcová, starostka obce Ruprechtov..
U jednotlivých stolů formulovali svoje problémy jednotliví účastníci, kteří se snažili
stanovit jednotlivé priority a náměty a jejich úkolem bylo označit 2 nejdůležitější
problémy a ty zapsat na hlasovací arch.

Velice aktivní byli žáci obou úplných základních škol, kteří se snažili vybrat
problémy, o kterých si mysleli, že jsou opravdu důležité jak pro jejich obce, tak pro
mikroregion. Své názory mohli konzultovat nejen s facilitátorkou Fóra, ale i dalšími
účastníky.
Po skončeném jednání u jednotlivých stolů a stanovení problémů
proběhlo
hlasování účastníků. Každý účastník měl 2 hlasy, které mohl dát problému, o kterém si
myslel, že je nejdůležitější. Po skončeném hlasování začalo probíhat sčítání hlasů.
Účastníci Fóra se mezitím zúčastnili losování o hodnotné ceny, které do tomboly
darovaly obce mikroregionu.
Po sčítání hlasů seznamila účastníky s výsledkem Fóra 2015 ing.Dana Diváková.
Ing.Diváková sdělila účastníkům Fóra, že bylo hlasováním vybráno 13 důležitých
problémů pro další období 2014-2015.
Vybrané problémy byly formou ankety zaslány starostům jednotlivých obcí a na
srpnové schůzi správní rady bylo schválené konečné pořadí 10P 2015.
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Příloha: Celkové pořadí 10P po anketě
Celkové pořadí 10 P
Fórum
2013
Drnovice

Anketa
v
obcích

Instalovat lavičky v obcích mikroregionu

1.

5.

Celkové
pořadí
10 P po
anketě
3.

Opravit hřiště v Krásensku a Ruprechtově

2.

-

-

Modernizovat a renovovat školní zahrady a okolí MŠ a ZŠ
včetně sportovišť

3.

2.

1.-2.

Budovat a opravovat chodníky

4.

1.

1.-2.

Podporovat místní produkci zemědělské výroby

5-6.

-

Zřizovat sportovní kroužky pro děti z mateřských škol

5-6.

10.

7.-8.

Podpořit zajíždění cyklobusů z Vyškova až do Nové Sadů

7-8.

9.

9.

Zajišťovat stavební parcely pro výstavbu nových domů

7-8.

7.

6.

Budovat kanalizaci a ČOV

9-16.

4.

5.

Zvýšit zájem občanů o dění v obcích

9-16.

6.

7.-8.

Projednat možnost nástupu cyklistů do cyklobusu na všech
zastávkách

9-16.

3.

4.

Podporovat dostupnost zdravotní péče

9-16.

8.

10.

problém

