
SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY
Na čo ste vo svojej obci (regióne) hrdí ? Čo by ste neukázali svojej návšteve (čo sa vám nepáči) ?

hasiči uzavretosť obyvateľov

aktívny pristup niektorých ľudí (Lom, Drábsko) nerealizované zámery, nesplnené sľuby politikov

príroda nezamestnanosť, nedostaok pracovných príležitostí

Kysuca (atraktívna oblasť) odchod mladých ľudí

separovanie a zber komunálneho odpadu neupravené verejné budovy

turistické chodníky (poprepájané, čistené) úbytok autobusových spojov

športové aktivity chýbajúce sociálne, opatrovateľské skužby

kľud a tiché prostredie nedostupúné služby domova dôchodcov pre miestnych obyvateľov

Marekov dvor rozbité komunikácie

pekáraň Sihla - vynikajúci chlieb a pečivo zýánik tradičných športových podujetí

blízkosť významných atraktivít (čiernohronská želežnička, Dobročský  prales, lyžiarske 

stredisko Látky)
nedostupné zdravotníctvo (zubár až v obci Valaská)

turistický chodník Rudná magistrála zadĺžené školstvo (Lom)

dobré snehové podmienky chýbajúci farár

agrofarna Oviny s.r.o. (chov oviec a hov.dobytka) návštevníci zanechávajúci po sebe odpad

história a osobnosti športu neprispôsobilí chatári

vhodný terén na bežecké lyžovanie

čistota prostredia

biotopy, lesné plody, kvety, bylinky, huby

podujatia (jarmo na Sihle, malotraktory na Lome, Pastierske hry, Fašiangová zabíjačka 

Drábsko)

udržiavanie tradícií a remesiel (šindliari)

Hucul klub

iniciatívny mladý obyvatelia drábska (starostka)
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ubytovania na súkromí

zachovalá architektúra

kostol + veľká fara

domov dôchodcov na Dábsku

cintorín Tlstý javor (padlých vojakov)

zaujímavá lokalita pre filmárov

PRÍLEŽITOSTI OHROZENIA

V čom vidíte príležitosť pre rozvoj obce (regiónu) ?
Čo môže v rozvoji obce (regiónu) zabrániť, čo ho môže 

spomaliť ?
rekonštrukcia školy, obnova školy v prírode nedostatok financií

zlepšenie sociálnych služieb a zdarvotníctva byrokracia

denný stacionár korupcia

rekonštrukcia obecných budov zložité verejné obstarávania

postavenie hasičskej zbrojnice (Drábsko) nedostatok ľudských kapacít v obciach

obnova kultúrnych a športových podujatí nedoriešené vlastnícke vzťahy

vytváranie cyklotrás, bežeckých trás, huculskej magistrály nízka ochota ľudí pomáhať

vybudovanie a rozvoj služieb cestovného ruchu nedostatočné dobrovoľnícke aktivity

obnovenie autobusových spojov živelné pohromy (vietor)

rekonštruekcie hlavných ciest z Brezna, Kokavy

prepojenie lyžiarskych bežeckých tratí, cyklotrás s okolitými regiónmi (Podpoľanie)

rozvoj agroturistiky, gazdovské dvory


