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Celkové hodnocení oblasti 8.1 Vztah města ke kultuře

Město Hodonín řeší otázku kultury částečně v novém Strategiském plánu udržitelného rozvoje města
2017 - 2022, v aktivitě 3.4 Strategického plánu je řešen Rozvoj kultury a sportu.

 V rámci opatření budou realizovány aktivity poskytující širokou nabídku občanům k aktivnímu trávení
volného času v různých částech města a aktivity podporující činnosti různých zájmových seskupení. Dále
budou realizovány aktivity modernizující jednotlivá městská zařízení tak, aby dostatečně odpovídala
nejnovějším trendům a podmínkám a aktivity podporující sportovní a kulturní organizace. 

 Oblast kultury a volného času je ve strategickém dokumentu také okrajově řešena v oblasti řešící
cestovní ruch, jelikož tyto oblasti spolu úzce spolupracují. Město Hodonín má plán modernizovat a
rozšířit ZOO Hodonín, rozšířit cyklistické stezky a zkvalitnit jejich značení, obnovit a rozšířit depozitář
Masarykova muzea v Hodoníně a podporu folkórních tradic ve městě aj.

Odkaz: http://www.hodonin.eu/assets/File.ashx?id_org=4041&id_dokumenty=1093770

Strategický plán rozvoje města je schválen zastupitelstvem  a vznikal se zapojením veřejnosti. Jedním z
nástrojů při sestavování Strategického plánu bylo dotazníkové šetření, které proběhlo s občany a
podnikatelskými subjekty v průběhu podzimu 2016. Vyhodnocení dotazníků je veřejné, a lze jej nalézt
na stránkách Městského úřadu.

Odkaz: http://www.hodonin.eu/vyhodnoceni-dotaznikoveho-setreni/d-1089163/p1=89247

Dále jsou otázky kulturní politiky řešeny průběžně na schůzích Komise kultury, která je byla zřízena
Radou města. Podstatné závěry z komisí jsou řešeny na Radě města a usnesení jsou zveřejňována na
stránkách Města Hodonín. Finančním zdrojem pro financování kultury ve městě je také tzv. kulturní
fond. Podporuje aktivity, které nezajišťuje město  a které vedou k využívání volného času dětí  a
mládeže. Ve výjimečných případech, pokud je to v zájmu města, může podpořit i aktivity dospělých.

  

Město Hodonín má bohatou kulturní tradici, je jedním z center Slovácka, oblasti proslavená především
folklorem, lidovými řemesly a živými tradicemi. Město je známo také jak rodiště T. G. Masaryka, filozofa,
politika a prvního prezidenta Československé republiky.

Pro zabezpečení a uspokojení kulturních potřeb se zde nachází přes dvacet profesionálních organizací. Ty
disponují různými prostorovými možnostmi, které vyplývají z jejich finančního zabezpečení a kulturního
zaměření.

Město Hodonín pravidelně pořádá kulturní akce jako Ples města Hodonína, Fašank, Velikonoční výstavu,
Muzejní a galerijní noc, Svatovavřinecké hody, Svátky vína, Hodonínský advent, Seriál koncertů
dechových hudeb, a také uděluje každoročně Výroční cenu města Hodonína.

 
Dům kultury Hodonín a městské kino Svět Hodonín

 Dům kultury je příspěvkovou organizací zřízenou Městem Hodonínem za účelem zajišťování kulturní
činnosti a udržování kulturních tradic, a to převážně na území města. Je pořadatelem, organizátorem a
koordinátorem kulturních akcí, divadelních představení, koncertů, výstav a odborných kurzů v oblasti
kultury. Je zřizovatelem zájmových souborů v oblasti amatérského divadla a folkloru. Společně s kulturní
komisí se podílí na tvorbě a realizaci koncepce kultury Města Hodonína. Pod správu Kulturního domu
spadá také městské kino Svět, jež nabízí pravidelný promítací program českých i světových filmů, ale
také zajišťuje přenosy operních a baletních představení.

Městská knihovna Hodonín
 Je organizační složkou města Hodonín. Knihovna je zřízena za účelem poskytování veřejných

knihovnických a informačních služeb, vytváří a zpřístupňuje univerzální knihovní fond odborné,
populárně naučné a krásné literatury a dalších dokumentů a informačních pramenů, zejména periodik,
zvukových  a zvukově obrazových dokumentů se zřetelem k potřebám občanů všech sociálních  a
národnostních menšin.

TEZA Hodonín
 Základním účelem, pro který je organizace zřízena je umožnit občanům města Hodonína a okolí rozšíření

aktivit a sportovního vyžití v tělovýchovných zařízeních města, tzn. provozování tělovýchovných a
sportovních zařízení a zařízení sloužících k regeneraci a rekondici pro využití volného času obyvatel,
vytvářet podmínky pro organizování mnohostranného sportovního vyžití občanů města a organizačně
zajišťovat sportovní akce dle dohody se zřizovatelem.

Vybavenost kulturními a
volnočasovými aktivitami je velmi
dobrá, zaměřena na různé cílové
skupiny.

Cenová politika je koncipována
aby byly služby dostupné pro
všechny, obyvatele města. Ve
městě jsou pořádány také
kulturní akce jež jsou zcela
financovány z rozpočtu města,
jako např. Svatovavřinecké hody.

8 Kultura a volný čas

8.1 Vztah města ke kultuře

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU
INDIKÁTORY Jakými  daty  jsou
tvrzení  podložena SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU
INDIKÁTORY Jakými  daty  jsou
tvrzení  podložena SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

8.1.1 Má město pro oblast kultury písemný strategický dokument (kulturní politika, Koncepce/strategie podpory kultury)? Vznikl
strategický dokument se zapojením veřejnosti?

8.1.A Písemný strategický
dokument pro oblast kultury a
zařazení kultury do celkového
strategického plánu města.

?
Sebehodnocení +1 ?

8.1.2 Jaká je dostupnost a vybavenost města kulturními službami?

8.1.B Vybavenost města
kulturními službami a jejich
dostupnost různým cílovým
skupinám

Dostupnost a vybavenost
města kulturními službami je
velmi kvalitní a je v dosahu
MHD, případně dosažitelná bez
dopravního prostředku.

?
Sebehodnocení +2 ?

https://terminal.databaze-strategie.cz/cz/nszm/ur-hodnoceni-tematu?id=9e9192e17d34a94dcd8b88664d2cb538


Hodonínský symfonický orchestr a smíšený pěvecký sbor
 Je příspěvkovou organizací města. Je to soubor sdružující hudebníky instrumentalisty i zpěváky z oblasti

nejrůznějších sfér společenského života, mající zájem o instrumentální a vokální vážnou hudbu.
Pořádáním koncertů, hudebních sympozií a seminářů přispívat k bohatosti a pestré nabídce hudebních
žánrů a prezentovat tak město jako kulturní centrum regionu.  

Ve městě Hodonín působí také přízpěvkové organizace Jihomoravského krajského úřadu:

Galerie výtvarného umění v Hodoníně
 Její činnost je zaměřena na shromažďování sbírek výtvarného umění českého i zahraničního se

zaměřením na tvorbu Sdružení výtvarných umělců moravských a na jihomoravský region. 

Masarykovo muzeum  Hodoníně 
 Jeho hlavní náplní je výstavní a přednášková činnost, etnografická a dokumentační práce, provádění

záchranných a archeologické výzkumů, publikační a kulturně-výchovná činnost, odborná knihovní
činnost, konzervace sbírek a odborná činnost. V muzeu se také nachází stálá expozice o T.G.
Masarykovi. 

  
 Středisko volného času

 Středisko zajišťuje výchovu a vzdělávání dětí a mládeže ve volném čase.

Základní umělecká škola v Hodoníně 
 Hlavním posláním školy je výuka, která respektuje moderní výchovu v oborech hudebních, výtvarných,

tanečních, sborového zpěvu a literárně dramatickém. 

 

V Hodoníně se koná každoročně např. soutěž mladých zpěváků lidových písní s názvem O Věneček
z rozmarýnu Fanoše Mikuleckého.  Soutěže se účastní převážně zpěváci z regionu Podluží. Ti jsou
rozděleni podle věku (od mateřské školy až po střední školy) do šesti kategorií. Děti zpívají v krojích za
doprovodu cimbálové muziky. Jejich výkony jsou hodnoceny odbornou porotou, ve které usedají hudební
pedagogové. Tato soutěž vychovává mladé zpěváky k lásce k lidové písni, rozvíjí jejich zpěvnost a
hudební talent.

Dále také Svatovavřinecké slavnosti, které jsou nejdominantnější akcí v městě Hodonín. Konají se na
počest patrona římskokatolického chrámu v Hodoníně sv. Vavřince a trvají čtyři dny.

 

O všech plánovaných akcích, které jsou konány ve Městě Hodonín, jsou občané informování  hned z
několika zdrojů. Informace jsou dostupné na stránkách města nebo na stránkách jednotlivých
organizací. V Hodoníně také vychází pravidelně měsíčník Hodonínské listy, ve kterém je souhrnná
program všech volnočasových aktivit daném období.

 
 

V roce 2017 město Hodonín vydalo 11.251.275,- provozních prostředků na oblast kultury a dále vydalo 
268.639,- Kč investičních prostředků.

V případě že by byly do vydání započítány i náklady na provoz příspěvkových organizací města, navýšily
by se částky na 25.382.196 Kč u provozních nákladů a u investičních nákladů na celkovou částku
876.252 Kč, z těchto prostředků byl např. v kině nově vyměněn 3D projektor, nebo byl v knihovně
zřízen bibliobpx. (viz. účetní sestavy v příloze)

Město Hodonín má z důvodu transparentnosti na webových stránkách pro své občany nahlížení do
schváleného rozpočtu nejen na aktuální období, ale také na období minulé. V tomto rozpočtu jsou
uvedeny veškeré výdaje které se týkají nejen investičních výdajů, ale také výdaje dalšího charakteru
jako např. ochranné pomůcky, poštovní služby, ostatní osobní výdaje aj., které nesouvisí nikterak s
oblastí kultury. Rozpočet lze rozkliknout a zde lze vidět následně konkrétnější rozčlenění vydaných
prostředků.

Odkaz: http://31.192.64.131/GReportViewer/

 

Příloha: vydaje-na-kulturu-investicni-a-provozni.rar

Městské kulturní organizace v současné době nemají strategické dokumenty, jelkož nelze v současné
době plánovat příliš dopředu a na nabídky je potřeba reagovat vždy průběžně.

Co se týká provozních věcí typu oprav a investic u městských kulturních organizací, jsou tyto počiny
zakomponovány ve strategickém plánu města Hodonín. Ve strategickém plánu je např.:

3.4.3    Vnitřní rekonstrukce Domu kultury v Hodoníně

3.4.4    Sportovně rekreační areál Veslák

3.4.5    Rekonstrukce sportovního areálu Červené domky

4.2.7    Modernizace a rozšíření Zoo Hodonín

 

Odkaz: http://www.hodonin.eu/assets/File.ashx?id_org=4041&id_dokumenty=1093770

Město Hodonín ani kulturní organizace města v minulých letech neprováděli průzkumy spokojenosti
veřejnosti, zpětné vazby byly spíše individuálního charakteru.

Všeobecně lze však říci že návštěvnost Kina Svět o roku 2012 stále stoupá a stejně tak je velký zájem o
divadelní předplatné které Kulturní dům nabízí. Stejně tak ze strany občanů.

Dům kultury se snaží oslovit všechny věkové skupiny obyvatel, pro věkovou skupinu 19-35 připravuje
v rámci programů např. koncerty, aktuálně je na podzim roku 2018 naplánován koncert Sebastiana.
V městě Hodoníně se také každoročně koná hudební festival Pon-tón, který je zaměřen především na
rockovou hudbu, v roce 2018 je uskuteční již 6. ročník. Každoročně jsou ve městě pořádány také
Svatovavřinecké slavnosti, jejichž programová nabídka je věnována této věkové kategorii.

V roce 2018 je v rámci koncepce cestovního ruchu naplánováno dotazníkové šetření které zahrnuje i
průzkum spokojenosti s kulturním vyžitím ve městě. Toto dotazníkové šetření bude probíhat od jara
2018 do podzimu 2018.

Příloha: dotaznik-vyhodnoceni-dotazniku-ke-strategickemu-planu_1.rar

8.1.3 Jaká je výše a struktura výdajů na kulturu?

8.1.C Výdaje na kulturu 

11.519.914

?
Sebehodnocení 0 ?

8.1.4 Mají městské kulturní organizace vlastní strategické dokumenty?

8.1.D Existence vlastních
strategických dokumentů v
městských (obecních) kulturních
organizací

NE

?
Sebehodnocení 0 ?

8.1.5 Jaká je spokojenost občanů s kulturními zařízeními a nabídkou kulturních aktivit ve městě?

8.1.E Spokojenost s nabízenými
kulturními aktivitami a projekty

Dle počtu realizovaných akcí
městem, městskými
organizacemi a soukromými
subjekty, v závislosti na
návštěvnosti, lze konstatovat
že návštěvnost svědčí o zájmu
o kulturu ve městě.i

?
Sebehodnocení 0 ?

8.1.6 Jaké jsou možnosti občanů uplatňovat své podněty a účastnit se projednávání záměrů města v oblasti kultury na jedné straně

http://31.192.64.131/GReportViewer/
https://www.dataplan.info/img_upload/a1032b64eccc80a628847d44281e3e2b/vydaje-na-kulturu-investicni-a-provozni.rar
http://www.hodonin.eu/assets/File.ashx?id_org=4041&id_dokumenty=1093770
https://www.dataplan.info/img_upload/a1032b64eccc80a628847d44281e3e2b/dotaznik-vyhodnoceni-dotazniku-ke-strategickemu-planu_1.rar


Město Hodonín pořádá pro své obyvatele přibližně každé tři měsíce Hovory s vedením města, ve kterém
mohou podávat obyvatelé Hodonína své podněty v jakékoliv oblasti, vč. otázky kultury a volného času.
Těchto hovorů se zúčastní nejen starosta spolu s místostarosty, ale jsou přítomni také zástupci
jednotlivých odborů aby obyvatelé dostali zpětnou vazbu od pověřených osob.

Odkaz:http://www.hodonin.eu/obcane-diskutovali-o-nbsp-aktualnich-otazkach-s-nbsp-vedenim-
mesta/d-1094109/p1=84273

Město Hodonín nezapomíná ani na mladé občany, ti mají možnost účastnit se pravidelných workshopů
vrámci projektu "Můžeš to změnit", jež má za cíl aktivně zapojit mladou generaci.

Odkaz:http://www.hodonin.eu/studenti-se-nbsp-mohou-zapojit-do-nbsp-reseni-problemu-mesta/d-
1094129/p1=84273

V rámci projektu Zdravé město a místní Agenta 21 jednou ročně probíhá v Hodoníně Veřejné fórum, do
kterého dávají sami občané své podněty co bude v rámi fóra řešeno. V Hodonínských listech, na www
stránkách města a na facebookových stránkách města se lidé mohli vyjadřovat nad nejzávažnějšími
problémy ve městě a prioritami ve městě. O výsledcích byly občané informováni opět v Hodonínských
listech a na stránkách města.

Odkaz: http://www.hodonin.eu/zdrave-mesto-hodonin-a-nbsp-mistni-agenda-21/ds-29137/p1=84116

V Hodonínských listech celoročně probíhají ankety všeho druhu vč. anket s tématikou kulturní nebo
cestovního ruchu.

Pro občany jež nechtějí své podněty dávat veřejně je na úřadě zřízena anonymní schránka, do které
mohou své podněty nebo hodnocení sepsat a vhodit.

Ve městě Hodonín působí Hodonínský symfonický orchestr a smíšený pěvecký sbor který
je příspěvkovou organizací města. Je to soubor sdružující hudebníky instrumentalisty i zpěváky z oblasti
nejrůznějších sfér společenského života, mající zájem o instrumentální a vokální vážnou hudbu. Město
organizaci pronajímá bezplatně prostory ke zkouškám, a také je příjemcem dotací z města. Město je
zároveň žadatelem o přidělení dotací pro daný orchestr, např. v roce 2016 byla schválena
účelová neinvestiční finanční podpora z rozpočtu JMK na realizaci akce Oslavy 40. výročí založení
Smíšeného pěveckého sboru města Hodonína.

Prostřednictvím dotačního programu města dále podporuje např. Foto-art klub Hodonín z.s. jenž
sdružuje skupinu amatérských fotografů a výtvarníků, dobrovolníků a příznivců umění z Hodonínska.

Mezi další odporované sdružení patří Taneční klub Black and White Hodonín, z.s., klub se zabývá
především cloggingem, country tanci, country show a line-dance. Město sdružení pravidelně sponzoruje
v rámci různých potřebných dotací.

Slovácký krúžek Hodonín, z.s. působí ve městě Hodonín především ve folklórní oblasti, z rozpočtu města
jsou pravidelně poskytovány dotace a zároveň zapůjčuje krúžku k užívání bezúplatně prostory radnice k
užívání během Svatovavřineckých slavností, jediným poplatkem jsou v případě této výpůjčky vyúčtované
energie.

Podpis smlouvy dne Předmět smlouvy Hodnota smlouvy v Kč

30.3.2017 Foto-art - dotace kultura  10 000,00   

6.4.2018 Foto-art klub - dotace na podporu kultury  10 000,00   

Podpis smlouvy dne Předmět smlouvy Hodnota smlouvy v Kč

3.1.2008 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce nebytových prostor - Hodonínský symfonický orchestr a smíšený pěvecký sbor -

28.2.2017 Dodatek č.3 ke smlouvě o výpůjčce nebytových prostor - Hodonínský symfonický orchestr a smíšený pěvecký sbor -

22.11.2011 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce nebytových prostor - Hodonínský symfonický orchestr a smíšený pěvecký sbor -

1.12.2017 Smlouva o nájmu - Hodonínský symfonický orchestr a smíšený pěvecký sbor  2 592,00   

27.2.2007 Smlouva o výpůjčce nebytových prostor - Hodonínský symfonický orchestr a smíšený pěvecký sbor  -00   

24.3.2017 HSO - dotace kultura  148 000,00   

9.8.2016 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu jihomoravského kraje  44 000,00   

28.8.2012 Smlouva o nájmu nebytových prostor - Základní umělecká škola Hodonín  87 495,00   

27.11.2017 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK - akce Evropský festival sboru ECHO 2017  40 000,00   

Podpis smlouvy dne Předmět smlouvy Hodnota smlouvy v Kč

6.4.2018 Slovácký krúžek - dotace na podporu kultury  20 000,00   

9.8.2017 Smlouva o výpůjčce - Slovácký krúžek  1 210,00   

24.3.2017 Slovácký krúžek - dotace kultura  20 000,00   

Podpis smlouvy dne Předmět smlouvy Hodnota smlouvy v Kč

10.4.2017 TK Black and White - dotace děti  17 000,00   

10.4.2017 TK Black and White - dotace kultura  35 000,00   

a jaký je zájem veřejné správy odpovídat na kulturní potřeby občanů (zvyšování kvality politické kultury) na straně druhé?

8.1.F Účast občanů na tvorbě
kulturní politiky

V městě Hodoníně probíhá
oboustranný dialog občany s
vedením města. Podněty jsou
řešeny dle daných možností a
vždy se snaží vedení města
vyjít občanům co nejvíce
vstříc.

?
Sebehodnocení +1 ?

8.1.7 Existuje ve městě podpora tzv. kulturních a kreativních průmyslů?

Foto-art klub Hodonín z.s. 

Hodonínský symfonický orchestr a smíšený pěvecký sbor 

Slovácký krúžek Hodonín, z.s.

Taneční klub Black and White Hodonín, z.s. 

8.1.G Podpora kulturních a
kreativních odvětví (ze strany
města)

Město aktivně podporuje
kulturní a kreativní průmysl
svépomocí ale hlavně pomocí
příspěvkových organizací
zřizovaných městem.

?
Sebehodnocení +1 ?

http://www.hodonin.eu/obcane-diskutovali-o-nbsp-aktualnich-otazkach-s-nbsp-vedenim-mesta/d-1094109/p1=84273
http://www.hodonin.eu/studenti-se-nbsp-mohou-zapojit-do-nbsp-reseni-problemu-mesta/d-1094129/p1=84273
http://www.hodonin.eu/zdrave-mesto-hodonin-a-nbsp-mistni-agenda-21/ds-29137/p1=84116


11.11.2016 TK Black and White - dotace děti - přerozdělení z táborů  13 310,00   

28.7.2017 TK Black and White - MD účast na soutěžích  30 000,00   

6.4.2018 TK Black and White - dotace na podporu dětí ZM  25 000,00   

6.4.2018 TK Black and White - dotace na podporu kultury  143 000,00   

6.4.2018 TK Black and White - dotace na podporu dětí RM  6 900,00   

Zdroj: https://www.hlidacstatu.cz/Smlouvy

 

 

 

 

Celkové hodnocení oblasti 8.2 Vztah k historickému dědictví

Okresní město Hodonín leží v Jihomoravském kraji na řece Moravě, město je známé především jako
centrum regionu, který vyniká kvalitním vínem, krásnou přírodou a folklorními tradicemi. Je proto
potřeba rozlišit historické kulturní dědictví v oblasti tradic a naopak historické kulturní dědictví movitého
a nemovitého charakteru. 

Z hlediska kulturního dědictví movitého a nemovitého charakteru není vytvořena koncepce podpory
kulturního dědictví ale o památky se stará památkové péče, jež spadá pod stavební úřad
a uveřejňuje veškeré s informace a dokumenty na stránkách města Hodonín. K nalezení jsou zde také
pokyny jak má vlastník kulturní památky postupovat v případě restaurování movité nebo nemovité
kulturní památky nebo obnovy nemovité kulturní památky. V případě porušení jsou majitelům uděleny
odpovídající sankce. 

Pro vlastníky kulturních památek je na stránkách vytvořen také stručný manuál "Co musí znát vlastník
kulturní památky", kde je specifikováno nejen co je kulturní památkou ale také postup jaký je
nutný dodržet při stavbě, změně stavby, odstranění stavby, terénních úpravách, umístění nebo
odstranění zařízení aj.

Odkaz: http://www.hodonin.eu/pamatkova-pece/ds-48214/p1=84164

 

Město v současné době nemá vytvořenu ani koncepci kulturního dědictví obsahující tradice, nicméně v
roce 2018 bude město zpracovávat strategii cestovního ruchu na základě schválené žádosti Operačního
programu Zaměstnanost v projektu "Hodonín otevřený turistů a podnikání". A vzhledem k
bohatému kulturnímu dědictví by měl tento dokument který vznikne obsahovat také počiny z oblasti
tradic.

Odkaz: http://www.hodonin.eu/mesto-hodonin-otevrene-cestovnimu-ruchu-a-podnikani/d-
1091702/p1=87501

Hodonín se však i přes neexistenci strategického dokumentu snaží podporovat tradiční řemesla, trhy a
různé akce související s tradiční kulturou na jeho území např. pořádáním tradičních Svatovavřineckých
hodů, Fašaňkem, Svatomartinskými slavnostmi, aj. kulturními akcemi souvisejících s lidovými řemesly a
především s folklórem.

V roce 2018 u příležitosti stého výročí vzniku Česko-Slovenska po pořádá město Hodonín ve spolupráci s
místními organizacemi spoustu kulturních akcí, které přímo souvisí s tímto výročím. U příležitosti
narození prvního prezidenta T.G. Masaryka je v Hodoníně každoročně pořádán pietní akt který si
připomíná jeho narození, v roce 2018 se tohoto aktu kromě představitelů české politické scény
zúčastnila také pravnučka T.G.M Charlotta Kotíková.

Odkaz: http://www.hodonin.eu/assets/File.ashx?id_org=4041&id_dokumenty=1094721

Aktuálně u příležitosti 100let vzniku Česko-Slovenska, na radnici města Hodonín, probíhá výstava
fotografií "T.G.M. ve fotografii, tato výstava fotografií bude na budově radnice k dispozici do 21.5.2018.
Radnice je volně dostupná veřejnosti a mohou si výstavu kdykoliv přijít prohlédnout. (fotografie výstavy
v příloze)

V souvislosti s T.G.M je v současné době připravován projekt "Spojeni stoletím". Cílem projektu je
zatraktivnění kulturní historické památky - Městské radnice v Hodoníně. Hlavní aktivitou projektu
je  umístění informačních panelů v budově radnice, v každém ze 3 pater, tyto panely povedou až ke
vstupu na radniční věž. Na panelech budou umístěny informace o Hodonínském rodáku T.G.M.. Panely
budou připomínat výročí 100let založení ČSR i dobové fotografie. Návštěvníci radnice mohou následně
pokračovat na prohlídku radniční věže, kam je v plánu v rámci projektu umístit 2 dalekohledy.

Odkaz: http://www.hodonin.eu/stoletim-spojeni/d-1094751/p1=87500

Příloha: vernisaz-tgm-ve-fotografiie-na-radnici-hodonin_3.rar

Město poskytuje peněžní prostředky z programu přidělování dotací na podporu kultury a cestovního
ruchu, dotace jsou poskytovány za účelem podpory kulturních aktivit, které nezajišťuje město a které
vedou k využívání volného času. Předpokládaná výše finančních prostředků na dotace v rámci tohoto
programu je vyčleněná v rámci rozpočtu a je každý rok jiná dle rozpočtových možností. Subjekty které
mohou o dotace žádat jsou informovány na stránkách města, dále jsou tyto informace také
zveřejňovány v Hodonínských listech. Stejně tak jsou i dostupné informace o subjektech, kterým byla
dotace udělena a v jaké výši. V případě, že jsou již finanční prostředky na daný rok vyčerpány, lze
individuálně požádat o přidělení mimořádné dotace, tuto dotaci schvaluje zastupitelstvo.

8.2 Vztah k historickému dědictví
kvalita péče o movité i nemovité dědictví, hmotné i nehmotné dědictví na území města

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU
INDIKÁTORY Jakými  daty  jsou
tvrzení  podložena SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU
INDIKÁTORY Jakými  daty  jsou
tvrzení  podložena SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

8.2.1 Má město koncepci podpory historického kulturního dědictví, včetně tradic; zveřejněná pravidla/ strategii přístupu ke
kulturním památkám a jejich vlastníkům, památkové zóně; ad?

8.2.A Koncepce/strategie podpory
historického kulturního dědictví,
včetně tradic

?
Sebehodnocení 0 ?

8.2.2 Má město otevřený grantový systém, který zahrnuje projekty z oblasti historického kulturního dědictví?

8.2.B Otevřený grantový/dotační
systém, který zahrnuje projekty z
oblasti historického kulturního
dědictví

?
Sebehodnocení +1 ?

https://www.hlidacstatu.cz/Smlouvy
http://www.hodonin.eu/pamatkova-pece/ds-48214/p1=84164
http://www.hodonin.eu/mesto-hodonin-otevrene-cestovnimu-ruchu-a-podnikani/d-1091702/p1=87501
http://www.hodonin.eu/assets/File.ashx?id_org=4041&id_dokumenty=1094721
http://www.hodonin.eu/stoletim-spojeni/d-1094751/p1=87500
https://www.dataplan.info/img_upload/a1032b64eccc80a628847d44281e3e2b/vernisaz-tgm-ve-fotografiie-na-radnici-hodonin_3.rar


Odkaz: http://www.hodonin.eu/dotacni-program-na-podporu-kultury-a-nbsp-cestovniho-ruchu/d-
1092169/p1=84152

Ano, město Hodonín je jako obec s rozšířenou působností správce dotačního programu České republiky
"Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností". Výzvy k předkládání
žádostí jsou zveřejňovány na webových stránkách a také v Hodonínských listech, žádosti je potřeba
předkládat vždy do konce února. Žadatelé mohou podávat žádosti prostřednictvím obecních úřadů
příslušných obcí s rozšířenou působností.

Finanční prostředky v Programu jsou určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek,
které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a nejsou
ve vlastnictví České republiky, popř. na obnovu movité kulturní památky pevně spojené se stavbou, jako
jsou např. oltáře nebo varhany v kostelech, pokud je tato stavba kulturní památkou, a dále na obnovu
movitých kulturních památek v případě, že se nejedná o restaurování (např. obnova kolejových vozidel,
strojů apod.).

Odkaz: http://www.hodonin.eu/vyzva-k-predkladani-zadosti-o-dotaci-z-programu-ministerstva-kultury-
cr-podpora-obnovy-kulturnich-pamatek-prostrednictvim-obci-s-rozsirenou-pusobnosti-pro-rok-2018-do-
28-2-2018/d-1094088/p1=87499

 

Město jako vlastník historických památek se snaží také o podporu památek v jejich vlastnictví, v
současné době bude město čerpat dotaci na zatraktivnění Hodonínské radnice pro turisty jako zajímavou
turistickou destinaci. Hlavním počinem by v rámci tohoto projektu měly být v budově radnice umístěny
informační panely, jež by vedli až ke vstupu na radniční věž. Na panelech by měli být umístěny
informace o T.G.M., založení ČSR a dobové fotografie. Na radniční věži by pak následně měly být
nainstalována dva dalekohledy.

Odkaz: http://www.hodonin.eu/stoletim-spojeni/d-1094751/p1=87500

Hodonínské galerie, muzea a výstavní sály

Soukromá prodejní galerie Kaplička - bývalá hřbitovní kaple sv. Kříže

Galerie výtvarného umění - příspěvkové organizace Jihomoravského kraje - Stálá expozice
prezentuje díla zakladatelské generace spolku Sdružení výtvarných umělců moravských a díla
výtvarníků regionu jihovýchodní Moravy od konce 19. století po současnost. Také se zde pořádají
časově omezené výstavy. 

Galerie Kaplička - barokní kaple jejímž vlastníkem je soukromoprávní subjekt, v kapličce jsou
vystavovány a prodávána originální umělecká díla současných českých a slovenských umělců

Galerie originálů - provozovatelem je soukromoprávní subjekt, galerie prezentuje výtvarná díla
předních českých i zahraničních autorů. 

Masarykovo muzeum v Hodoníně – zámeček  - příspěvkové organizace Jihomoravského kraje,
muzeum má historické, etnografické a archeologické zaměření. Sídlem muzea v Hodoníně je zámeček
s expozicí T. G. Masaryk a rodný kraj. Nabízí i přechodné výstavy v dalších sálech a v budově na
Národní třídě 21, kde se nachází také sál Evropa a archeologické pracoviště.

Muzeum naftového dobývání a geologie - je občanským sdružením vzniklo jako dobrovolné
a neziskové společenství lidí, kteří projevují zájem seznamovat s tradicí naftového podnikání
na území České a Slovenské republiky a zachovat a zpřístupnit doklady historických i současných
metod průzkumu a těžby přírodních uhlovodíků. 

Městská knihovna Hodonín - V současné době disponuje čtyřmi výstavními prostory. Ve výstavních
prostorách knihovny lze během roku shlédnout výstavy ilustrací, fotografií, kresby, malby, grafiky,
soch, keramiky od renomovaných českých a zahraničních umělců, ale také od regionálních a
začínajících výtvarníků a fotografů. Výstavy bývají zahajovány vernisážemi a stávají se tak
významnou kulturní událostí.

 

Sakrální památky

Kostel sv. Vavřince v Hodoníně

Chrám sv. Metoděj - kaple na hodonínském hřbitově

Dochovaný židovský hřbitov - původní hřbitov v ulici Velkomoravské již připomíná pouze několik
náhrobních kamenů a památník

Všechny tyto sakrální památky jsou volně přístupné pro veřejnost.

 

Město Hodonín vydává pravidelně publikace pro veřejnost, v roce 2018 u  příležitosti stého výroční
vzniku Československé republiky vydalo nástěnný kalendář který vyobrazuje okamžiky vývoje města
Hodonín v poválečném období.

Město Hodonín také vydalo na podzim roku 2017 Obrázkovou publikaci "Hodonín", tato
publikace obsahuje fotografie a krátké texty v české, anglické a německé mutaci. Má necelých sto stran
a seznamuje čtenáře s městem, jeho historií, architekturou, osobnostmi i současnou podobou přes
zoologickou zahradu, lázně, řeku Moravu až po stručné představení regionu.

Obě tyto publikace lze zakoupit v informačním centru nebo v knihkupectví paní Dvořákové.

Celkové hodnocení oblasti 8.3 Kulturní a umělecké aktivity (akce), které reagují na potřeby a iniciativy
občanů

8.2.3 Má město další nástroje podpory majitelů nemovitého i movitého kulturního dědictví; podpory tradic apod.? Čerpá město
�nanční prostředky z programů MK ČR a dalších zdrojů určených na památkovou péči?

8.2.C Další nástroje podpory
majitelů nemovitého i movitého
kulturního dědictví a tradic

?
Sebehodnocení 0 ?

8.2.4 Je místní kulturní dědictví zpřístupňováno veřejnosti? Dochází k novému způsobu využití objektů soukromých majitelů (nové
funkce budov); kulturní dědictví je digitalizováno, jsou vydávány publikace, DVD, pořádány nové akce apod.?

8.2.D Zpřístupňování místního
kulturní dědictví veřejnosti

?
Sebehodnocení +1 ?

8.3 Kulturní a umělecké aktivity (akce), které reagují na potřeby a iniciativy občanů

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU
INDIKÁTORY Jakými  daty  jsou
tvrzení  podložena SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU
INDIKÁTORY Jakými  daty  jsou
tvrzení  podložena SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

http://www.hodonin.eu/dotacni-program-na-podporu-kultury-a-nbsp-cestovniho-ruchu/d-1092169/p1=84152
http://www.hodonin.eu/vyzva-k-predkladani-zadosti-o-dotaci-z-programu-ministerstva-kultury-cr-podpora-obnovy-kulturnich-pamatek-prostrednictvim-obci-s-rozsirenou-pusobnosti-pro-rok-2018-do-28-2-2018/d-1094088/p1=87499
http://www.hodonin.eu/stoletim-spojeni/d-1094751/p1=87500


Z neinvestičních grantových prostředků město vydalo v rámci vlastních dotačních programů v roce 2018
473.000,- Kč do oblasti kultury. Tyto náklady jsou z prozatímně schválených dotací, vzhledem k
možnosti žádat i o dotaci mimořádnou jen však možné že na konci roku bude tato částka vyšší. V před
schváleném dotačním titulu je každý rok z rozpočtu města na tyto dotace vyčleněno 440.000,- Kč.

Zdroj: Interní data, www.hodonin.eu
  

 

Město Hodonín poskytuje dotace v rámci Programu přidělování dotací na podporu kultury a cestovního
ruchu. Tyto dotace jsou poskytovány formou veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace.

Dotační program je určen pro spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti, církve, charitativní
organizace a příspěvkové organizace (dále jen „organizace“). Organizace musí být registrována v ČR a
vykonávat činnost v oblasti kultury a cestovního ruchu a tuto svou činnost musí vykonávat k prvnímu
dni, kdy je možné podat žádost o dotaci alespoň 12 měsíců ve městě Hodoníně.  

Dotační program je v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000Sb.
 zveřejněn nejpozději 30 dnů před počátkem lhůty pro podání žádosti na úřední desce a na webu
způsobem umožňujícím dálkový přístup .

Veškeré smlouvy jsou zveřejňovány, stejně tak jsou seznamy přidělených dotací - komu, kolik, na jakou
aktivitu - zveřejňovány na stránkách města a publikovány v měsíčníku Hodonínské listy.

K dotacím se vyjadřují v první fázi členové Kulturní komise, ta se schází několikrát do roka, nejméně 4x
,a navštěvují hodonínské organizace, např. Dům kultury, kino Svět, Městskou knihovnu, Masarykovo
muzeum, Galerii výtvarného umění, Lázně Hodonín… atd. a zajímají se o chod organizací, jejich
financování apod.

V lednu daného roku pak na jednání navrhují členové rozdělení finančních prostředků Kulturního fondu
na žádané projekty pro daný rok. Jednotlivé projekty jsou projednány postupně a komise přihlíží hlavně
k účelu požadované dotace, délce jejího trvání a významu dané akce pro občany města. Doporučení o
přidělení nebo nepřidělení dotace je následně předáno na Radu města, která rozhoduje o přidělení nebo
nepřidělení dotace. Následně jsou tyto výdaje schvalovány zastupitelstvem, o dotacích jsou vedeny
diskuze, zda bude poskytnuta v plné výši, bude krácena případně poskytnuta nebude. Je možnost aby se
k účelu dotace kdokoliv vyjádřil jak z řad zastupitelů města tak z řad občanů.

Odkaz: http://www.hodonin.eu/dotacni-program-na-podporu-kultury-a-nbsp-cestovniho-ruchu/d-
1092169/p1=84152

Během roku jsou pak dále posuzovány tak zvané individuální dotace (mimořádné), členové se za účelem
posouzení schází nad rámec běžných schůzí, případně se k individuálním dotacím vyjadřují písemnou
formou. Stanoviska jednotlivých členů a jejich připomínky zpracovává tajemník komise, následně je
zasílá Radě města, která rozhoduje o přidělení příspěvku a výši takovéto dotace. O poskytnuté dotaci je
vždy informována veřejnost na stránkách města Hodonín a v Hodonínských listech.

Město Hodonín podporuje umělce, organizátory kulturních nebo sportovního zaměření za pomocí
poskytnutých dotací o které lze žádat každoročně. Pro rok 2018 lze žádat o např. dotace z dotačních
programů:

na podporu talentovaných dětí

na podporu projektů v rámci přeshraniční spolupráce

na podporu sportu dětí a mládeže

Atletický klub Hodonín sdružuje sportovce z Hodonínska, jeho součástí je také přípravka, která je
především službou pro rodiče, kteří chtějí, aby se jejich děti naučily pravidelnému a zdravému pohybu,
zabavily se a do budoucna se mohly zaměřit na jakýkoliv sport profesionálně či se mu mohly věnovat
pouze rekreačně. Každoročně od města dostává dotaci na provoz klubu v rámci dotačního titulu na
podporu sportu dětí a mládeže.

na podporu pro-rodinných aktivit

Jednou z organizací kteří získali od města dotaci je také Centrum pro rodinu a sociální péči, dotace byla
poskytnuta na částečnou úhradu nákladů spojených s projektem „Rodičem aktivně, směrem k dětem i
práci“, dále na částečnou úhradu nákladů spojených s projektem „Programy podpory ohrožených rodin s
dětmi v evidenci OSPOD“, také na částečnou úhradu nákladů spojených s projektem „Rodina, místo
k životu“ na částečnou úhradu nákladů spojených s projektem „Centrum rodinám“.

na podporu životního prostředí a zdraví

Dotace byla v uplynulém roce poskytnuta např. Středisku volného času Hodonín na částečnou úhradu
nákladů spojených s projektem: „Máme rádi zvířata“, na částečnou úhradu nákladů spojených
s projektem“15 let CEV Dúbrava“ a nebo také na částečnou úhradu nákladů spojených s projektem „Živá
zahrada“

na podporu kultury a cestovního ruchu

V roce 2017 největší částka putovala Hodonínskému symfonickému orchestru, dotace byla použita na
částečnou úhradu nákladů spojených s projektem „Evropský festival sborů ECHO 2017“, na reklamu a
propagaci, na ubytování, nájemné sálu, dopravu a na na ostatní služby. Dále by s dotace měla být

8.3.1 Jaké jsou neinvestiční grantové (soutěžní) a dotační výdaje na kulturní projekty?

8.3.A Neinvestiční grantové a
dotační (soutěžní) výdaje na
kulturní projekty

473.000 Kč

?
Sebehodnocení 0 ?

8.3.2 Má město otevřený grantový systém pro kulturní projekty? Do jaké míry je grantový systém pro kulturní projekty otevřený a
transparentní?

8.3.B Otevřený grantový/dotační
systém pro projekty z oblasti
kulturních a uměleckých aktivit

ANO

?
Sebehodnocení +1 ?

8.3.3 Podporuje město různorodé projekty (z hlediska obsahového i formálního zaměření)?

8.3.C Různorodost podporovaných
projektů v rámci grantového
systému

?
Sebehodnocení +1 ?

http://www.hodonin.eu/dotacni-program-na-podporu-kultury-a-nbsp-cestovniho-ruchu/d-1092169/p1=84152


hrazena částečně úhrada nákladů spojených s projektem „Adventní koncertHSO a SPS“ a to na nákup
zvonů.

na podporu sportu dospělých

SHK Hodonín obdrželo v roce 2017 dotaci na to částečnou úhradu nákladů spojených se sportovní
činností v ledním hokeji v dospělých kategoriích. SKH Hodonín je český klub ledního hokeje, byl založen
v roce 2001. Od sezóny 2013/14 působí ve 2. lize - sk. Východ, třetí české nejvyšší soutěži ledního
hokeje. Své domácí zápasy odehrává na zimním stadionu Václava Nedomanského s kapacitou 3 500
diváků.

 

Smlouvy k poskytnutým dotacím jednotlivým dotacím jsou vždy zveřejňovány on-line, vyhledání je
možné např na stránkách: https://www.hlidacstatu.cz/

 

O podporu na různé akce lze žádat také individuálně, většinou se tak děje v případě kdy je již fond
vyčerpán. Schválení takové dotace podléhá zastupitelstvu města.

Seznam podpořených projektů je vždy uveřejněn na stránkách města u jednotlivých druhů dotace.

Odkaz: http://www.hodonin.eu/dotacni-programy-rok-2018/ds-50327/archiv=0&p1=84152

 

Ve městě působí také komise kultury, tato komise např. dává podněty k činnosti kulturních zařízení
města a aktivit pořádaných městem, má za úkol se vyjádřit k investičním akcím v oblasti kultury nebo
předkládá  radě města iniciativní návrhy v oblasti kulturního života ve městě.

 

Město samo je zřizovatelem Hodonínského symfonického orchestru a
smíšeného pěveckého sboru, toto uskupení má jednotlivě ve městě dlouholetou tradici, postupně se
spojily a nyní působí jako jeden subjekt.

 

Kromě dotačního programu na podporu kultury, město Hodonín od roku 2017 vyhlásilo nový
program „Program přidělování dotací na podporu projektů podpořených z operačních programů
Přeshraniční spolupráce 2014-2020 na období let 2017-2020.  Mezi podporované aktivity tohoto
programu mimo jiné patří i podpora kulturních a volnočasových aktivit.

Příloha: tabulka-schvalenych-dotaci-na-rok-2018_1.pdf

Město Hodonín prostřednictvím Kulturní komise a prostřednictvím organizací zřizovaných městem
iniciuje nové kulturní a umělecké aktivity, a to jednorázové např. při významném výročí nebo pořádá
události, u kterých předpokládá více ročníků.

Rok 2018 se ponese v duchu oslav 100. Výroční vzniku Československé republiky, kdy město
Hodonín ve spolupráci s dalšími spolky a organizacemi bude pořádat spoustu tematických kulturních
počinů. Oslavy byly zahájeny 7.3 kdy se konala např. přehlídka armádní techniky a složek IZS,
odpoledne se pak konal pietní akt a slavnostní večer s předáním výročních cen města Hodonín.  Od
června do září bude v Galerii umění k dispozici Výstava sbírek ke 100. Výročí vzniku republiky, od září do
listopadu bude v Masarykově muzeu probíhat Výstava Pomníky T.G.M na Hodonínsku, aj.. Po celý rok
2018 jsou naplánovány kulturní akce, výstavy které budou připomínat jak T.G.M. tak 100.let od vzniku
Československa.

Košt vín je jednou z nově uspořádaných akcí, která aspiruje na akci každoroční, akce se poprvé konala
v březnu 2017, na koštu mohli návštěvníci ochutnat to nejlepší z mezinárodní soutěže vín Vinum
Juvenale 2016, k poslechu hrála tradiční cimbálová muzika.

Na rok 2018 je naplánováno hned několik časově omezených výstav např. Třicetiletá válka, Nizozemské
umění 16. - 18. Století ze sbírek Alšovi jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou, Kateřina Sťenclová a
Krystýna Šormová – malířská tvorba, Milan Flajžík – sochařská tvorba, malíř Alois Sýkora – výstava
k výročí 75. let, aj.

Každoročně jsou s podporou města pořádány akce jako Fašank, Věneček z rozmarýnu Fanoše
Mikuleckého, Den tance, Svatovavřinecké slavnosti s jarmarkem a hodovou zábavou
v Hodoníně, Svatomartinské slavnosti, Seriál koncertů dechových hudeb, Den země, Drakiáda,
Výstava Betlémů.

Město Hodonín disponuje širokým portfoliem v systému prezentace kulturních akcí města a ostatních
organizací.

Hodonínské listy

Jsou měsíčníkem jež vydává městský úřad Hodonín a tato publikace je pro občany zcela zdarma, a to
jak v tištěné formě tak elektronicky na stránkách města Hodonín. V publikaci jsou každý měsíc přehledy
kulturních akcí nejen organizovány městem Hodonín, ale i kulturní akce organizovány jinými subjekty.

Odkaz: http://www.hodonin.eu/hodoninske-listy/ds-18085/archiv=0

Přehled akcí v Hodoníně

Tištěná brožura, vydávána vždy každý měsíc Informačním centrem města Hodonína, kde je také volně k
dispozici. Brožurku si lze také bezplatně vyzvednout na městském úřadu nebo na Kulturním domě v
Hodoníně.

www stránky města Hodonín

Na stránkách města jsou zveřejňovány informace z oblasti volného času i turismu.

Odkaz: http://www.hodonin.eu/volny-cas-turismus/ms-84075/p1=84075

Město dále využívá i jiné média jako facebookové stránky města Hodonín, nebo inzerci v Hodonínském
deníku a v rádiu Jih.

Turistické informační centrum města Hodonína

V městě Hodoníně působí také Informační centrum města Hodonína jenž má regionální charakter.
Zpracovává kulturní přehled akcí, možnosti ubytování, stravování, nabídku služeb a turistických
programů nejen v Hodoníně, ale i v okolí. TIC je také prodejním místem ticketportal, kde je možné
zakoupit vstupenky na různé kulturní akce z celé České republiky i zahraničí.

Televize TVS

Informovanost občanů o aktuálně
pořádaných akcích je
nadstandartní.

8.3.4 Vznikají z iniciativy města umělecké a kulturní akce s cílem doplnit různorodost kulturní nabídky, využít místního potenciálu,
obnovit či zviditelnit tradice, osobnosti, historické události; posilovat kulturní povědomí občanů o místní kulturní identitě?

8.3.D Umělecké a kulturní akce
iniciované městem

Město podporuje dlouhodobě
tradiční i novodobé projety.
Inovuje možnosti kulturního
vyžití ve městě

?
Sebehodnocení +1 ?

8.3.5 Má město systém prezentace, propagace a publicity nabídky kulturních akcí jak pro vlastní akce a organizace, tak pro akce
soukromoprávních subjektů?

8.3.E Prezentace, propagace a
publicita nabídky kulturních akcí

Hodonínské listy Samostatná
brožura s přehledem akcí www
stránky TIC televize TVS

?
Sebehodnocení +2 ?

https://www.hlidacstatu.cz/
http://www.hodonin.eu/dotacni-programy-rok-2018/ds-50327/archiv=0&p1=84152
https://www.dataplan.info/img_upload/a1032b64eccc80a628847d44281e3e2b/tabulka-schvalenych-dotaci-na-rok-2018_1.pdf
http://www.hodonin.eu/hodoninske-listy/ds-18085/archiv=0
http://www.hodonin.eu/volny-cas-turismus/ms-84075/p1=84075


Zdrojem informací je také regionální televize TVS, televize působí v regionu jihovýchodní a střední
Moravy, včetně příhraniční oblasti Slovenska. Jedním z míst ve kterém televize působí je právě i město
Hodonín. Premiérové magazíny z Hodonína a okolí televize vysílá každé úterý a pátek v 18:00.

Odkaz: http://www.televizetvs.cz/hodonin

 

Město na svých stránkách a v měsíčníku Hodonínské listy uveřejňuje informace o možných dotacích
které lze čerpat. Zároveň uveřejňuje průběh realizace projektů které jsou z dotací financovány za město
Hodonín. Občané se v případě zájmů mohou obrátit s dotazy týkající se dotací na oddělení dotací jež
spadá pod organizační strukturu městského úřadu Hodonín.

Odkaz: http://www.hodonin.eu/aktualne-z-dotaci/ds-50306/p1=87499

Město Hodonín podporuje kulturní  a kreativní průmysl dle svých možností, ve městě působí Kulturní
komise která dohlíží nad dění ve městě. Instituce mohou každoročně také město žádat o finanční
podporu z rozpočtu města.

DUR - cimbálová muzika

K největším úspěchům patří účast na muzikantském plese v Hodoníně, reprezentace města Hodonín v
Polsku, zájezd do Chorvatska s mužákama z Charvátské Nové Vsi a zahajování Pálavského vinobraní v
Mikulově na amfiteátru. 

Odkaz: https://www.facebook.com/cmdur/

 

Erteple - ženský pěvecký folklorní soubor

Novější pěvecký folklórní soubor který se prozatím účastní především národních počinů.

 

Duběnka - dětský folklorní soubor

Soubor Duběnka sdružuje děti z Hodonína a okolí a jeho zřizovatelem je Dům kultury Hodonín,
příspěvková organizace. Zpracovává dětský folklór jihovýchodní Moravy, především národopisných
regionů Podluží a Dolňácka. Členskou základnu tvoří děti 8 až 15leté. Soubor pravidelně vystupuje na
kulturních akcích v České republice i v zahraničí. Svým vystoupením potěšil např. diváky v Polsku,
Rakousku, Maďarsku a na Slovensku.

 

Smíšený pěvecký sbor

Kromě vystoupení pořádaných v rámci Jihomoravského Kraje, soubor např. v roce 2017 zavítal do
Bratislavy na adventní koncert, v roce 2016 naopak zase do Piešťan.

Hodonínský symfonický orchestr

V roce 2016 byl na ČT Art vysílán dokument Slovácká suita, na kterém se orchestr podílel hudebním
doprovodem. Tento dokument měl dosah v rámci celé České republiky

Odkaz: https://www.orchestrasbor.cz/

 

Taneční klub Black and White

Taneční vystoupení klub předvádí z velké většiny na území Jihomoravského kraje, avšak každoročně se
také účastní několika vystoupení v jiných městech České republiky, např. Pardubice, Kroměříž, Praha,
případně předvádí své taneční umění na Slovensku.

Odkaz: http://www.tkblackandwhite.cz/

 

Divadelní soubor Svatopluk

Spolek vystupuje především v městech čerské republiky ale předvádí svá představeních ve městech na
Slovensku.

Odkaz: http://www.dssvatopluk.cz/

 

Střední školy průmyslové a umělecké Hodonín

Vychovává novou generaci umělců a podporuje již v mladém věku jejich rozvoj a vysílá své studenty na
různé stáže a studenti se účastní také různých výstav a soutěží.

Studentka Barbora Gučová, studentka 3. ročníku Grafického designu se stala v roce 2017 laureátkou
soutěže Studentský design. Vyvrcholení soutěže se konalo v Praze a následně díla byla vystavena v
rámci výstavy Designblok.

Škola také vysílá své studenty na zahraniční stáže s cílem přiučit je něco nového, např. v roce 2017 byly
vyslány do Florencie.

Odkaz: http://www.prumyslovka.cz/novinky/barbora-gucova-uspela-v-soutezi-studentsky-design

Odkaz: http://www.prumyslovka.cz/novinky/mesic-ve-florencii-a-jeste-se-priucit-neco-z-grafiky

Celkové hodnocení oblasti 8.4 Atraktivita a vzhled města

8.3.6 Podporuje či umožňuje obec poskytování informací o jiných zdrojích na podporu kultury? (např. krajské, státní, nadační
grantové programy, fondy EU, setkání s místními podnikateli apod.)?

8.3.F Informovanost o jiných
zdrojích na podporu kultury

ANO

?
Sebehodnocení 0 ?

8.3.7 Jaká je mobilita místních umělců, uměleckých skupin a kulturních produktů?. Účastní se např. kulturní organizace
nadregionálních a zahraničních projektů a akcí?

8.3.G Mobilita místních umělců,
uměleckých skupin a kulturních
produktů

Město Hodonín podporuje
mobilitu místních umělců dle
svých možností u
neregionálních i zahraničních
projektů.

?
Sebehodnocení +1 ?

8.4 Atraktivita a vzhled města

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU
INDIKÁTORY Jakými  daty  jsou
tvrzení  podložena SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU INDIKÁTORY Jakými  daty  jsou SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY
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Hlavním strategickým dokumentem v oblasti atraktivity vzhledu města je strategický plán na roky 2017
- 2022, strategický plán byl v roce 2017 schválen zastupitelstvem a na jeho tvorbě se podílela i
veřejnost.

V bodu 2.5 Údržba a revitalizace veřejné zeleně a veřejného prostranství budou realizovány
aktivity směřující k ochraně kvality životního prostředí, investic do udržení ploch veřejné zeleně a aktivit
k protipovodňové ochraně části města. A v bodu 2.6 Odstranění/využití brownfields budou
realizovány aktivity směřující k zmapování brownfields v Hodoníně, jejich dalšího využití a spolupráce s
majiteli.

 
Odkaz Strategický plán 2017 - 2022: http://www.hodonin.eu/assets/File.ashx?
id_org=4041&id_dokumenty=1093770

 

Město Hodonín také aktivně vyhledává zdroje financování pro zatraktivnění vzhledu města např. využívá
státní a evropské dotace. O všech projektech které jsou zrealizovány z dotací informuje na svých
stránkách. V roce 2015 např zrealizovalo z Operačního programu Životní prostředí financovalo
regeneraci zeleně v okolí kulturního domu.

Odkaz: http://www.hodonin.eu/zrealizovane-projekty/ds-50298/p1=87502

Občané mají mnohé nástroje k k uplatňování svých podnětů a to prostřednictvím přímé diskuse s
vedením města které se koná v místní knihovně jednou cca za tři měsíce. 

Odkaz: http://www.hodonin.eu/vismo/dokumenty2.asp?id_org=4041&id=1094109&n=obcane-
diskutovali-o-aktualnich-otazkach-s-vedenim-mesta&p1=84207

 

Dalším nástrojem přímé komunikace s občany je veřejné fórum které probíhá v rámci projektu Zdravé
město a místní Agendy 21. Toto fórum je pořádáno jednou ročně, nejčastěji na podzim, na základě
podnětů občanů pak často vyvstanou body k řešení na další období. V roce 2017 z oblasti vzhledu města
vyvstala např. Realizace parku Sadová.

Odkaz: http://www.hodonin.eu/vismo/dokumenty2.asp?id_org=4041&id=1093297&n=verejne-forum-
anketa-potvrdila-priority&p1=84207

 

Občasné mohou tak své podněty zasílat kdykoliv vedení města nebo jednotlivým odborům, které se
následně po zanechání kontaktu na daného občana k problematice vyjádří. Pokud občané chtějí své
podněty podávat anonymně, je v každé budově úřadu umístěna anonymní schránka kde mohou své
podněty vhodit.

Jedou z přímých možností jak vyjádřit své názory k již konkrétním problémům je veřejné zasedání
zastupitelstva města, kterého se mohou účastnit i občané, a mohou se vyjadřovat k jednotlivým bodům.

Město aktivně komunikuje s
občany, občané mohou uplatnit
své  podněty během několika
diskuzí jenž jsou během roku
pořádány a je jim dána možnost
vyjádřit své podněty neveřejně,
případně anonymně.

Většina investičních záměrů je
také projednávána s veřejností, a
ta má možnost se k těmto
záměrům i dále vyjádřit.

Oprava městského mobiliáře probíhá každoročně průběžně, dle stavu jednotlivého mobiliáře a na
základě podnětů občanů. Na opravu mobiliáře je z městského rozpočtu vyhrazeno kolem 1 500 000 Kč.

Doplňování mobiliáře probíhá na základě podnětů občanů a dále v rámci revitalizací veřejných
prostranství.

Město realizovalo a plánuje realizovat místa k zábavě a relaxaci v podobě parků a dětských hřišť. Změny
nových prostranství jsou řešeny s občany na veřejných fórech a u kulatých stolů.

Pomníky a sochy udržuje a opravuje odbor investic a údržby města, v kooperaci s památkovou péčí.
Dále jsou pravidelně opravovány a udržovány čestné válečné hroby. Kontrola památek, soch, pamětních
desek a uměleckých děl probíhá rovněž průběžně.

Město má rovněž celou řadu nových informačních cedulí, tyto jsou doplňovány také na nových
cyklotrasách.

Ve městě je četná květinová výzdoba, skládající se z pravidelně obměňovaných květinových záhonu,
květinových pyramid, květinových závěsů na sloupech veřejného osvětlení a budově radnice. V čase
adventu zdobí město vánoční výzdoba.

Jedním z brownfield který se nachází v městě Hodonín je areál dřívějších kasáren, po odchodu armády
města byla většina budov přebudována na obytné budovy a prodána, ale také v Areálu Malých
kasáren v současné době sídlí Muzeum naftového dobývání a geologie. Muzeum
představuje expozici naftového podnikání na území České a Slovenské republiky. V muzeu se nachází
také menší stroje a nástroje potřebné k dobývání a zpracování černého zlata. K vidění je nářadí
používané na vrtání, třeba obří dláta a také modely vrtných věží a soustav.

Provozovatelem muzea je stejnojmenné sdružení, které se aktivně zapojuje do zkultivování areálu a
snaží se zde vytvořit příjemné prostředí, momentálně se tak v areálu nachází i dětské hřiště. Přilehlé
parcely byly prodány Tělovýchovné jednotě Slovan Hodonín, která v současné době s městem jedná o
výstavbě tenisových kurtů. Jedna z budov v areálu nyní slouží jako sportovní hala, využívaná právě
Slovanem Hodonín.

Odkaz: http://mng.webz.cz/

Dalším s využívaných prostorů je vojenský areál Pánov, kde se každoročně koná Vojenský den na
Pánově, je zde k vidění vždy více než 80 kusů vojenské techniky. 

Díky své rozloze je využitelnost bývalého vojenského areálu Pánov velká, mimo již zmíněného o se zde
také areál Paintball Klubu Hodonín z.s., jež je provozovatel největšího paintballového hřiště na jižní
Moravě a dále se v areálu nachází také  venkovní nekrytá motokárová dráha.

Všechny tyto počiny jsou v kompetenci soukromých subjektů-

Město se snaží využívat
brownfield nejen pro průmyslové
účely ale také pro kulturní a
podporuje využívání těchto
oblastí.

tv rzení  podložena

8.4.1 Má město pro oblast atraktivity a vzhledu města konkrétní nástroje a strategické dokumenty?

8.4.A Písemné strategické
dokumenty zabývající se
atraktivitou a vzhledem města

Ano - Strategický plán 2017 -
2022

?
Sebehodnocení +1 ?

8.4.2 Jaké jsou možnosti občanů uplatňovat své podněty a účastnit se projednávání záměrů města v oblasti vzhledu města,
projednávání investičních záměrů města (zvyšování kvality politické kultury)?

8.4.B Participace občanů na
záměrech města týkající se
vzhledu města.

?
Sebehodnocení +1 ?

8.4.3 Jak probíhá údržba, obnova a doplňování městského mobiliáře – lavičky, sochy, kašny, koše, info plochy, stojany na kola,
orientační tabule, info tabule o pamětihodnostech, pamětní desky, pomníky? Existují ve městě další počiny, které zvyšují atraktivitu
a vzhled města a estetickou kvalitu veřejného prostoru?

 
8.4.C Veřejná místa pro spontánní
setkávání

Lázeňský park, Park Mírové
Náměstí, Park Očov, Náměstí

?
Sebehodnocení +1 ?

8.4.4 Využívá město kulturu při revitalizaci brown�elds a dalších rozvojových projektech?

8.4.D Kultura jako faktor rozvoje
území

?
Sebehodnocení +1 ?

http://www.hodonin.eu/assets/File.ashx?id_org=4041&id_dokumenty=1093770
http://www.hodonin.eu/zrealizovane-projekty/ds-50298/p1=87502
http://www.hodonin.eu/vismo/dokumenty2.asp?id_org=4041&id=1094109&n=obcane-diskutovali-o-aktualnich-otazkach-s-vedenim-mesta&p1=84207
http://www.hodonin.eu/vismo/dokumenty2.asp?id_org=4041&id=1093297&n=verejne-forum-anketa-potvrdila-priority&p1=84207
http://mng.webz.cz/


V areálu pánov je ale také plánováno obnovení přírody, tak by se bývalé cvičiště mělo
zpřístupnit veřejnosti, čímž by se také naskytla možnost většího využití areálu,
např. přírodovědným vycházkám.

Odkaz: http://www.beleco.cz/militarylife/vystupy-z-medii/7/hodonn-tk-u-hodonna-obnov-produ-
nevyuvanho-vojenskho-arelu-pnov.html?pg=4

 

Cílem města je celkově regenerovat brownfields, proto je tato problematika řešena také ve strategickém
plánu v aktivitě 2.6.2. V je marketingová studie, která napomůže zmapování brownfields v Hodoníně.

Komentáře (6)

Chcete-li, vyberte soubor na disku jako přílohu  Soubor nevybránVybrat soubor
 

ODESLAT KOMENTÁŘ

ODPOVĚDĚT

ODPOVĚDĚT

ODPOVĚDĚT

Dobrý den, 
 děkujeme za zpracování první verze auditu. V příloze naleznete naše komentáře. Prosíme o jejich

doplnění do 30. 4. 2018, abychom mohli oponenturu auditu dokončit v květnu.
 S pozdravem, Zdeňka Kujová a Tereza Raabová

 📎 hodonin_pripominky_c.pdf

ODPOVĚDĚT

Dobrý den, 
 děkuji za zaslání připomínek.

 Do auditu jsem u otázek kde jste uvedli komentáře doplnila nebo upravila odpovědi, také
jsem doplnila přílohy pokud to bylo potřebné. V případě dalších připomínek mne prosím
kontaktujte, doplním případně další požadované data. Hezký den
ODPOVĚDĚT

Dobrý den,
 děkuji za doplnění.

  
Doporučení do budoucna

 V oblasti kultury z předložených dokumentů a odkazů jde vidět, že Vaše město dělá hodně činností a
věnuje se jí.

 Do budoucna by bylo dobré zdůraznit roli kultury v celkovém strategickém plánu města a využití
jejího potenciálu v rozvoji města, aby bylo možné lépe plánovat.

 Pokud byste žádali o vyšší stupeň auditu, bylo by dobré zpracovat audit a texty komplexně i
stylisticky zajímavě, aby bylo vidět, že se svou činností chcete prezentovat.

 Přeji hodně úspěchů do budoucna,
 Zdeňka Kujová

 s pozdravem
 Zdeňka Kujová 

 ODPOVĚDĚT
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Kujová Zdeňka
12.4.2018 15:43

20.4.2018 12:18

Reaguje na Kujová Zdeňka

Kujová Zdeňka
31.5.2018 12:36

http://www.beleco.cz/militarylife/vystupy-z-medii/7/hodonn-tk-u-hodonna-obnov-produ-nevyuvanho-vojenskho-arelu-pnov.html?pg=4
https://www.dataplan.info/img_upload/7e9f8b99e0a8fcb48eee6fd25d0cf18b/hodonin_pripominky_c.pdf

