ZÁPIS
z veřejného projednání aktualizace Plánu zdraví a kvality života města Hodonína
konaného dne 20. 11. 2017 v 17:00 hodin,
multifunkční sál EVROPA, Národní třída 21, Hodonín
Přítomni: Zástupci MěÚ, zástupci místních organizací a občané Hodonína. Celkem 88
hlasujících.
Facilitátor: Ing. Dana Diváková, ředitelka, zástupkyně NSZM

Program:
1) Přivítání diskutujících starostou města
2) Přivítání a představení dalších členů vedení, garantů oblastí a zástupkyně NSZM Ing. Dany
Divákové tiskovým mluvčím Ing. Josefem Horníčkem
3) Mgr. Ladislav Ambrozek, politik PZM a MA21 – prezentace 10 P největších problémů
města Hodonína v roce 2016 a jejich řešení
4) Ing. Dana Diváková – prezentace informací o Národní síti Zdravých měst
5) Ing. Dana Diváková – instrukce k diskuzím v jednotlivých oblastech Komunitního plánu
zdraví a kvality života města Hodonína + metodika
6) Souběžně probíhající diskuze k jednotlivým oblastem Komunitního plánu zdraví a kvality
života města Hodonína
7) Ing. Dana Diváková – vedení hlavní diskuse k aktualizaci stávajícího Plánu zdraví
a vytipování největších problémů města Hodonína, včetně aktivity, které Město Hodonín
přidělí 10.000,- Kč. Prezentace vybraných problémů garanty jednotlivých oblastí.
8) Hlasování přítomných o deseti největších problémech města Hodonína
9) Hlasování přítomných o aktivitě, na níž Město Hodonín uvolní 10.000,- Kč
10) Losování tomboly
11) Vyhlášení výsledků
12) Závěr
1. Mgr. Milan Lúčka, starosta města, srdečně přivítal všechny přítomné.
2. Následně Mgr. Ladislav Ambrozek ve své prezentaci informoval o 10P - největších
problémech v Hodoníně 2016 a co s nimi za uplynulé období událo.
3. Ing. Dana Diváková ve své prezentaci seznámila přítomné s Národní sítí Zdravých měst.
Vysvětlila, co je to vlastně 10 problémů, a že veřejná projednávání s občany jsou velmi
důležitou součástí Projektu Zdravé město.
4. Ing. Dana Diváková sdělila všem přítomným instrukce k diskuzím v jednotlivých oblastech
Komunitního plánu zdraví a kvality života města Hodonína a vysvětlila metodiku vpisování
problémů na připravené archy a následné hlasování o největších problémech.

5. Ing. Dana Diváková vyzvala přítomné občany, rozdělené do deseti skupin podle oblastí
Komunitního plánu zdraví a kvality života města Hodonína k vytipování největších
problémů města Hodonína. Také měli vytipovat aktivitu, které Město Hodonín přidělí
10.000,- Kč. V jednotlivých skupinách, nastala asi třicetiminutová diskuse.
6. Po vytipování problémů v jednotlivých oblastech následovala asi půlhodinová diskuse
vedená Ing. Danou Divákovou, během níž zástupci jednotlivých skupin odprezentovali své
náměty. Během prezentací zazněly z úst občanů také různé další připomínky, náměty
a dotazy týkající se jednotlivých oblastí komunitního plánu. Jejich vhodnost pro
zapracování do plánu zdraví posuzovalo již na místě vedení města a zástupci
příslušných odborů MěÚ. Pro prodiskutování všech problémů daných oblastí byly pod
vedením facilitátorky z každé vybrány dva, jenž byly zaznamenány na flipchartové papíry
na velkých nástěnkách. Každá oblast zároveň navrhla aktivitu, na níž město uvolní 10.000,Kč.
7. Přítomní hlasovali o problémech pomocí barevných papírků, které umístnili na flipchartový
papír. Zde také označili aktivitu, na kterou Město Hodonín přidělí 10.000,- Kč.
8. Ing. Jiří Mráka, Pavel Dvořáček a Bc. Josef Běloch provedli s koordinátorkou losování
tomboly, ve které 8 vylosovaných účastníků získalo zajímavé ceny.
9. Ing. Dana Diváková vyhlásila prvních deset největších problémů, na jejichž řešení by se
mělo v příštím roce Město Hodonín zaměřit. Problémy se budou ověřovat anketou a
následně předloží zastupitelstvu. Dále došlo k vyhlášení aktivity, na kterou Město Hodonín
poskytlo šek v hodnotě 10.000,-. Letos to bude na pořízení speciální pumpy pro jednotku
intenzivní péče dětského oddělení Nemocnice TGM v Hodoníně.
Deset největších problémů města Hodonína dle hlasování občanů:
1.
Rekonstrukce interiéru domu kultury
2.
Přemostění silnice D55 lávkou pro pěší a cyklisty
3.
Bezpečnost v mateřských a základních školách (vrátný ZŠ, kamerový systém MŠ)
4.
Řešení budovy stacionáře Vlaštovka (technický a kapacitní stav)
5.
Realizace parku Sadová
6.
Startovací byty pro děti z dětského domova nebo náhradní rodinné péče
7.
Externí (estetická) úprava Přístaviště U Jezu
8.
Oprava chodníků na hřbitově
9.
Vybudování lanového centra v Zoo
10.
Projektová dokumentace-rekonstrukce kina Svět
11.-13. Zřízení lékárenské pohotovostní služby
11.-13.Vybudování relaxačních a sportovních tras a míst v příměstském lese
11.-13. Oprava hřiště Očovská
14.-17. Podpora rozvoje areálu U Jezu včetně napojení na Baťův kanál
14.-17. Zabezpečení provozu veřejně přístupných hřišť v areálech ZŠ a MŠ
14.-17. Rekonstrukce chodníků ul. Marxova
14.-17. Častější sečení trávy během letní sezóny
18.
Vybudování venkovního kluziště

10. Veřejné projednání Plánu zdraví a kvality života města Hodonína uzavřel místostarosta
Mgr. Ladislav Ambrozek. Poděkoval všem přítomným za účast, náměty a připomínky i za
aktivní zájem o život v našem městě.

11. Veškeré výstupy naleznete na: www.hodonin.eu – Zdravé město, následně pak Zdravé
město a místní Agenda 21 – Plán zdraví a kvality života města Hodonína:
- Fotogalerie
- Vyhodnocení evaluačních dotazníků
- Aktualizovaný Plán zdraví a kvality života na rok 2016 – 2017

Zapsala: Ivana Hájková
koordinátorka PZM a MA21

