Velké Pavlovice
Číslo pracovní
skupiny

Téma

Funkčnost a rozvoj

Problém

Řešení

Váha

Volnočasové aktivity a
společenský život

folklor, sporty

nedostatečné finance a lenost

Práce s mládeží

3

Školství, vzdělání, sociální
péče a zdravotnictví

2

Zemědělství a ŽP

sběrné dvory, péče o krajinu ->
výsadba nové zeleně, dobře
fungující vinařství a ovocnářství

černé skládky a vandalismus

informovanost

1

Podnikání

průmyslová výroba, vinařství,
cykloturistika, vinařské stezky

sezónní nezaměstnanost

navýšení pracovních příležitostí

2

Obce

infrastruktura

lepší komunikace státu a obcí, včetně
přerozdělování finančních prostředků

10

Řešení

Váha

Jiné

Číslo pracovní
skupiny

5

0

malá podpora státu

spoluúčast státu (dotace), nedostatek
finančně dostupných stavebních míst pro
mladé
obce doplácí na školství, zdravotnictví, IDS,
policii

Téma

Funkčnost a rozvoj

Problém

Volnočasové aktivity a
společenský život

folklór a tradice

větší pestrost sportovního vyžití

1

Školství, vzdělání, sociální
péče a zdravotnictví

školství

možnost důstojného dožití ve svém regionu,
startovací bydlení bydlení pro mladé

6

Zemědělství a ŽP

vinařství

vymizení přirozených stanovišť pro zvěř a
krajinné prvky - remízky, meze,atd. všechno
má velkoplošnou tendenci. Nesmyslné
vysazování některých plodin motivovaných
financemi z dotačních titulů - kukuřice, RRD

regulace, podpora na obnovu remízků,
mezí,atd.

6

Podnikání

turistika, jsou oblasti dobře
známé a zpropagované, jiné
jsou však mrtvé

obnova památek a pamětihodností, drobné
sakrální stavby

podpora propagace mrtvých oblastí

3

Obce
Jiné

parkování, veřejné osvětlení, bezpečnost retardéry, omezovače rychlosti

4

Číslo pracovní
skupiny

6

Téma

Funkčnost a rozvoj

Problém

Volnočasové aktivity a
společenský život

kulturní vyžití

sportovní aktivity, rozvíjení tradic u dětí,
udržování tradic

6

Školství, vzdělání, sociální
péče a zdravotnictví

školství a zdravotnictví

sociální péče o seniory

1

Zemědělství a ŽP

Podnikání
Obce
Jiné

špatná funkčnost moravských vinných
stezek, nedostatečná propagace dalších
regionálních produktů, zemědělská produkce
je v úpadku
regionální koordniace CR, úprava povrchu
ubytování, restaurace,
cyklostezek, propojení s dalšími
propagace větších regionálních
cyklostezkami, byrokracie, propagace
celků
menších celků
rušení vlakové dopravy (omezení)
vinařská turistika (otevřené
sklepy, ochutnávky)

Řešení

větší spolupráce s nadací partnerství

Váha

2

6

