TISKOVÁ ZPRÁVA

na téma

Hodonín Vašima očima - VEŘEJNÉ FÓRUM 2022
Ve středu 21. 9. 2022 od 17:00 hodin se konalo Veřejné fórum o rozvoji města Hodonína
v ZŠ Mírové náměstí 19
Veřejné fórum je příležitostí pro všechny občany, zájmové a neziskové organizace, podnikatele
a pro všechny, kteří se chtějí dozvědět, jak se město rozvíjí a říct své názory a podněty pro nový
i stávající rozvoj města s cílem je zlepšit kvalitu života občanů v našem městě. Diskutovali jsme
o tom, co se uskutečnilo, realizuje nebo připravuje.
Pro diskusi byly připraveny tematické stoly z oblastí:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.

Veřejná správa/Strategický rozvoj
Zdravý životní styl, zdravotnické služby
Životní prostředí/ Venkov
Sociální oblast
Vzdělávání a volný čas
Sport
Kultura
Doprava
Podnikání/ cestovní ruch
Stůl mladých

U jednotlivých tematicky vyčleněných stolů probíhala diskuse s odborníky a vedením města.
Každý tematický stůl ze svých návrhů, dva nápady, které byly nejvíce ohodnoceny ostatními
účastníky fóra, výsledných návrhů je sestavena anketa a předložena občanům k veřejnému
hlasování.
Toto jsou navržená témata:













Koncepční příprava města na změnu klimatu
Příprava podmínek a území pro rozvoj bydlení
Podpora činnosti zdravotnických poraden (Nutriční, Laktační,HIV)
Podpora města ke zřízení nové ambulance specialistů a zubní pohotovosti
Sběr dešťové vody z veřejných budov a využití pro zálivku zeleně
Montáž brzdového systému na nové nádoby na papír a plast
Sociální a dostupné bydlení včetně startovacího a chráněného
Podpora a ocenění neformálně pečujících
Prvky ve městě- betonové šachové stolky, pingpongové stoly atd. ..
Venkovní kluziště
Venkovní lezecká stěna
Amfiteátr v novém přístavu









Klavír na ulici

Zjednosměrnění a zklidnění dopravy v okolí parku Mírové náměstí
Výukové dopravní hřiště
Udržitelné trhy - podpora lokálních výrobců
Vytvoření webového portálu pro cestovní ruch
Ranní MHD (kapacita, čas)
Zelená střecha nebo fotovoltaika na městské budovy

Hlasujte zde: www.munipolis.cz/app/anketa/hodoninVasimaOcima
Průběh a moderování akce bylo v kompetenci nezávislé moderátorky Dany Divákové
z Institutu komunitního rozvoje, která úzce spolupracuje s Národní sítí zdravých měst ČR.
V průběhu Veřejného fóra si také občané sami určili, na jakou aktivitu město vynaloží finanční
částku 10.000Kč. Vyhrál návrh přispět na polohovací židli pro postiženou Barunku, cenu
převzala ředitelka Centra pro rodinu paní Lucie Abrozková.
Nechybělo ani slosování tomboly, malé občerstvení a prezentace Fair trade.
Poděkování za účast na fóru patří všem, kteří přišli a zajímali se a především členům dětského
a studentského parlamentu, jejichž hlas a názor je velmi důležitý pro další rozvoj města.
Ing. Jana Holomčíková
koordinátor PZM a MA21

